
 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 1 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER DI 

PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI 

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  

 

Imron Arifin 

e-mail: imron.arifin.fip@um.ac.id 
 

 

A. Pendahuluan 
 

Tahun 2015 tepatnya bulan Desember merupakan awal 

diterapkannya  sistem perekonomian   bebas  pada  tingkat  ASEAN  

atau  dikenal  dengan  Masyarakat   Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan 

demikian, masyarakat Indonesia harus mempersiapkan diri dengan 

sebaik-baiknya  sehingga  mampu  bersaing  dalam  sistem  MEA.  

Dampak  terciptanya  MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan,  

barang dan jasa, serta tenaga kerja. Diterapkan MEA  bukan  menjadi  

penjajahan  ekonomi di  Indonesia, sebaliknya  menjadi  tantangan  yang 

harus dihadapi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, 

khususnya dan tingkat ASEAN pada umumnya.  Tujuan dibentuknya  

MEA adalah untuk meningkatkan  stabilitas   perekonomian dikawasan 

ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang 

ekonomi antar negara ASEAN. Pembentukan MEA berawal dari 

kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan 

ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi 

Tiongkok dan  India  untuk  menarik  investasi  asing.  Modal  asing  

dibutuhkan  untuk  meningkatkan lapangan   pekerjaan   dan   

kesejahteraan   warga   ASEAN.   Pada   KTT   selanjutnya   yang 

berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan  

bahwa pembentukan MEA yang sedianya tahun 2020 dimajukan 

pada tahun 2015 (Arifin, 2016). 

Implementasi MEA ini, menjadi ajang bagi Negara-negara ASEAN 

khususnya Indonesia untuk dapat memiliki peluang dengan 

memanfaatkan keunggulan-keunggulan  pertumbuhan ekonomi di dalam 

negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Implementasi MEA  

tidak terlepas resiko-resiko yang akan dihadapi, seperti bagaimana 

kesiapan sumber daya manusia,  hasil  produk,  kesediaan  infrastruktur  

yang  baik,  kebijakan  pemerintah  yang diambil dan lainnya. Tentunya 
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resiko-resiko tersebut dapat diatasi dengan adanya kolaborasi yang b a i k  

antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastrukur 

baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta 

perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan 

perusahaan di Indonesia. 

Dalam  kaitan  antisipasi  menghadapi   penerapan  MEA,  pendidikan  

merupakan   unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. 

Sebagaimana dinyatakan Ki Hadjar Dewantara (1977) bahwa “Pendidikan 

merupakan daya upaya memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan 

batin, karakter), pikiran (intelect) dan tubuh anak, dimana bagian-bagian 

tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup anak-anak kita”. Senada dengan hal   tersebut,   pendidikan   

diharapkan   dapat   memberi   sumbangan   bagi   perkembangan seutuhnya 

setiap orang, baik jiwa, raga, intelijensi, kepekaan, estetika, tangung 

jawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan,  setiap orang 

hendaknya  dapat diberdayakan  untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam 

dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, 

pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk 

meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari 

kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan.  Kesempatan  

atau peluang perlu diberikan  kepada generasi muda untuk melakukan 

percobaan dan menemukan sesuatu yang baru (UNESCO, 1996: 94). 

Pendidikan  diharapkan  mempunyai  outcome  berupa  life skill, yang 

menjadi bagian konsep  dasar  pendidikan  nasional.  Life  skill  

merupakan  kemampuan,  kesanggupan  dan ketrampilan  yang  harus  

dimiliki  dalam  menjalani  proses  kehidupan.  Sehingga  sanggup bersaing 

dan terampil dalam menjaga kelangsungan  hidup dan tantangan pada 

masa depan (Wahono, 2015). Hal yang perlu disiapkan  dalam 

menghadapi  MEA adalah Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  handal  

mampu  bersaing  dengan  sumber  daya  manusia  dari anggota MEA itu 

sendiri. Penyiapan   sumber   daya   manusia   yang   dilakukan   salah   

satunya   melalui   jalur pendidikan tinggi yaitu pada mahasiswa-

mahasiswa  yang ada di kampus. Mahasiswa yang rata-rata berusia 20 

tahun, merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena mahasiswa 

masih berada pada masa-masa keemasan dalam mencari jati diri. Perguruan 

tinggi menjadi ladang yang sangat luas untuk mengali ilmu yang diperlukan 

di masa depan. Sehingga mahasiswa lulus dengan harapan sudah 

mempunyai beberapa kompetensi atau memiliki kemampuan (skill) pada 

dirinya. 
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Kompetensi   mahasiswa   pasca lulus   dan  siap  untuk  

menghadapi   MEA  bukan   hanya kompetensi  akademik  (intelektual)  

saja  yang  dibutuhkan.  Karena  persaingan  yang  sangat terbuka akan 

hadir di MEA dalam ajang mencari  sumber daya manusia  yang 

mempunyai kualifikasi dan sertifikasi keahlian tertentu. Maka lulusan 

perguruan tinggi harus benar-benar memberikan outcome dalam 

memenuhi harapan dalam dunia MEA nantinya. 

Lulusan perguruan tinggi dituntut harus memiliki hard skills dan 

sekaligus soft skills (karakter).   Kemampuan hard skills merupakan 

kemampuan penguasaan pada   aspek teknis dan pengetahuan  yang 

harus dimiliki sesuai dengan  kepakaran  ilmunya.  Soft skills adalah 

keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain 

(interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri 

(intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan  unjuk kerja secara 

maksimal.  Soft skills   merupakan keterampilan dan kecakapan  hidup,  

baik  untuk  sendiri  maupun  kecakapan  dengan  orang  lain.  Hard 

skills dan soft skills merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan, di dalam implementasi kehidupan saling beriringan. 

Sehingga terjadi keseimbangan dalam mencapai  tujuan  hidup.    Oleh  

sebab  itu,  pembinaan    karakter  pada  mahasiswa  perlu dibangun atau 

dikuatkan seperti membangun kepercayaan diri, motivasi diri, 

manajemen waktu, mempunyai kreatif dan inovatif berpikir positif, serta 

membangun komunikasi dengan orang lain. Selain itu, menumbuhkan 

jiwa berwirausaha pada mahasiswa juga sangat penting dilihat sebagai 

sasaran MEA adalah bagaimana sistem perdagangan  dan 

perekonomian menjadi tujuan utama, dan  karakter-karakter  lain  yang  

perlu  dibangun  dan dikembangakan  dalam  diri mahasiswa. 

Kemampuan-kemampuan   tersebut  dapat  dilatih  dan  dikembangkan  

melalui  pendidikan, organisasi  dan  pelatihan-pelatihan  khusus.  

Dengan  demikian,  pendidikan  tinggi  berperan penting dalam 

pembentukan karakter anak bangsa. 

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana pendidikan 

tinggi harus merespon dengan tepat agar dapat menyiapkan SDM yang 

berkualitas guna menghadapi MEA dengan cara penguatan karakter 

mahasiswa, bagaimana pelaksanaannya, dan tahapan manajerialnya. 

Argumentasi penguatan karakter mahasiswa bermanfaat bagi 

penyelenggara perguruan tinggi dalam mempersiapkan generasi-generasi  

bangsa  yang mampu dan siap bersaing pada era Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) baik dari hard skills maupun soft skills. 
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B. Pendidikan Karakter 

Di Indonesia, pendidikan karakter memiliki beberapa istilah berbeda 

tetapi memiliki makna yang sama, seperti pendidikan watak, pendidikan 

akhlak, penumbuhan budi pekerti, soft skills, pendidikan moral, pendidikan 

moral-spiritual dan penyebutan lainnya yang memiliki persamaan arti. Arifin 

(2010) mengemukakan bahwa perbedaan istilah ini memiliki kesamaan yaitu 

goodness behavior atau berbasis pada akhlak al-karimah.  Lickona (1991) 

mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya mengembangkan 

kebajikan sebagai fondasi dari kehidupan yang berguna, bermakna, 

produktif  dan fondasi  untuk masyarakat  yang adil, penuh belas kasih 

dan maju. Karakter yang baik meliputi tiga komponen utama, yaitu: moral 

knowing, moral feeling, moral action. Moral  knowing  meliputi:  sadar  

moral,  mengenal  nilai-nilai  moral,  perspektif,  penalaran moral, 

pembuatan keputusan dan pengetahuan tentang diri. Moral feeling meliputi: 

kesadaran hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, kontrol diri 

dan rendah hati. Moral action meliputi kompetensi, kehendak baik dan 

kebiasaan. 

Menurut  Ki  Hajar  Dewantoro  (1977) bahwa karakter adalah nilai-

nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik,  nyata  

berkehidupan  baik,  dan  berdampak  baik  terhadap  lingkungan)  yang  

terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter 

merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok  orang  yang  mengandung  

nilai,  kemampuan,  kapasitas  moral,  dan  ketegaran dalam menghadapi 

kesulitan dan tantangan. Sedangkan Zamroni  (2010),  mendefinikan 

pendidikan  karakter  berkaitan  dengan pengembangan nilai-nilai, 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan sikap yang positif guna mewujudkan 

individu yang dewasa dan bertanggung jawab. Lebih lanjut pendidikan 

karakter berkaitan dengan pengembangan pada diri peserta didik, 

kemampuan untuk merumuskan ke mana hidupnya menuju, dan sesuatu 

yang baik dan sesuatu yang jelek dalam mewujudkan tujuan hidup itu. 

Karena itulah pendidikan karakter merupakan proses yang berlangsung 

terus menerus tanpa henti. 

Karakter merupakan aktualisasi dari soft skill seseorang, yang mana 

karakter merupakan cara  berpikir  dan  perilaku  yang  menunjukkan  ciri  

khas  dari  seseorang  dan  bekerjasama dengan orang lain dan mampu 

bertanggungjawab  dengan apa yang menjadi keputusannya. Maka soft 

skill pada individu (mahasiswa) bisa dibangun dan dikembangkan, oleh 

karena itu pengembangan soft skill melalui berbagai pelatihan tidak jauh 

berbeda dengan apa yang sekarang dikenal dengan pengembangan karakter 

bangsa (Marzuki, 2012). Jadi, konsep soft skill maksudnya tidak lain adalah 
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karakter positif, good character. 

Elfindri, dkk (2011: 10) mendefinisikan  soft skills sebagai 

keterampilan hidup yang sangat menentukan  keberhasilan  seseorang,  

yang wujudnya antara lain berupa kerja keras, eksekutor,  jujur,  

dan  disiplin.  Soft skills  merupakan  ketrampilan  dan  kecakapan hidup 

yang harus dimiliki baik untuk diri sendiri, kelompok, atau 

bermasyarakat, serta berhubungan dengan sang Pencipta. Menurut 

Kaipa & Milus (2005; 3-6) bahwa soft skills adalah kunci untuk 

meraih kesuksesan, termasuk di dalamnya kepemimipinan, pengambilan 

keputusan,  penyelesaian  konflik,  komunikasi,  kreativitas,  kemampuan  

presentasi, kerendahan hati dan kepercayaan diri, kecerdasan 
emosional, integritas, komitmen dan kerja keras. 

 

Berthal (dalam Sailah, 2008) mengem ukakan bahwa soft skills 

is personal and interpersonal behaviors that  develop  and  maximize  

human  performance  (e.g.  coaching,  team  building,  initiative, 

decision  making  etc.).  Soft  skills  does  not  include  technical  skills  

such  as  financial, computing and assembly skills “.  Sedangkan Peggy 

(dalam Sailah, 2008) menyatakan  bahwa “soft skills encompass 

personal,  social,  communication,  and  self  management  behaviours,  

they  cover  a  wide spectrum: self awareness, trustworthiness, 

conscientiousness,  adaptability, critical thinking, organizational 

awareness, attitude, innitiative, emphathy, confidence, integrity, self-

control, leadership, problem solving, risk taking and time 

management”. 
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  

Inggris,  Amerika  dan Kanada, ada 23 atribut soft skills yang 

dominan di lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut diurut berdasarkan 

prioritas kepentingan di dunia kerja, yaitu: (1) inisiatif; (2) 

etika/integritas; (3) berfikir kritis; (4) kemauan belajar; (5) komitmen; 

(6) motivasi; (7) bersemangat; (8) dapat diandalkan; (9) komunikasi 

lisan; (10) kreatif; (11) kemampuan analitis; (12) dapat mengatasi stres; 

(13) manajemen diri; (14) menyelesaikan persoalan; (15) dapat 

meringkas; (16) berkoperasi; (17) fleksibel; (18) kerja dalam tim; (19) 

mandiri; (20) mendengarkan; (21) tangguh; (22) berargumentasi logis; 

dan (23) manajemen waktu  

Aribowo  (dalam Sailah,  2008)  membagi  soft  skills  menjadi  dua  

bagian,  yaitu:  

intrapersonal skills dan interpersonal skills. Intrapersonal skills 

adalah keterampilan seseorang dalam ”mengatur” diri sendiri. 

Intrapersonal skills sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum 
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seseorang mulai berhubungan dengan orang lain. Adapun Interpersonal 

skills adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan 

berhubungan dengan orang lain. Dua jenis keterampilan tersebut dirinci 

sebagai berikut: (1) Intrapersonal skill: (a) Transforming character; ( b)  

b)  Transforming b eliefs; (c) Change management; (d) Stress 

management; (e) Time management; (f) Creative thinking processes; (g) 

Goal setting & life purpose; (h) Accelerated learning techniques. (2) 

Interpersonal Skill: (a) Communication skills; (b) Relationship building; 

(c) Motivation skills; (d) Leadership skills; (e) Self-marketing skills; (f) 

Negotiation skills; (g) Presentation skills; (h) Public speaking skills.  

Pada tahun 2006-an sedang dikembangkan atribut lain yang tergolong 

pada extra personal  concern,  yang mengandung  makna  kearifan/welas  

asih (wisdom). Atribut ini penting karena kelak ketika menjadi pengusaha 

atau pejabat maka tidak menjadi pengusaha atau pejabat yang bengis, 

dehumanitas, dan arogan, tetapi memiliki kebijakan yang berorientasi pada 

local wisdom dan win-win solution, confortable. Profil tenaga   kerja   yang  

dibutuhkan   pasar  adalah  bahwa   aspek   soft  skills   (leadership, 

personality, motivation) tenaga kerja dominan sebagai persyaratan yang 

diperlukan dunia kerja. Hampir  semua aspek  soft skills dan motivasi  

menjadikan  syarat pokok  bagi tenaga kerja di dunia industry dan 

information. 

 

C. Pelaksanaan Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Era 

MEA  

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2015 menuntut masyarakat 

ASEAN, termasuk Indonesia untuk mempunyai mental  luar  biasa,  

karena  berhadapan  dengan  masyarakat  global. Bagi masyarakat Indonesia 

dalam penyiapan generasi   yang   bermental   luar   biasa   dapat dilakukan 

melalui   jalur pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mewariskan nilai-

nilai luhur bangsa untuk menciptakan generasi bangsa yang unggul 

intelektual, berkepribadian, dan memiliki identitas kebangsaan.  Pendidikan  

dan  pembentukan  karakter  dimaksud telah sesuai  dengan  yang  

tercantum  dalam fungsi dan tujuan pendidikan  nasional.  Dengan 

penguatan karakter pada mahasiswa  diharapkan  mampu  menciptakan  

generasi-generasi  bangsa  yang  siap  bersaing pada era Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). 

Pendidikan karakter penting diajarkan untuk menjadi manusia yang 

cerdas, jujur, tangguh,  dan peduli. Keempat hal tersebut beralasan untuk 

menjadi kunci sukses. Apabila mempunyai  kecerdasan  maka akan bisa 

memilah  mana  yang baik dan salah.  Kecerdasan, harus diimbangi  
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dengan kejujuran  untuk mendapatkan  kepercayaan  orang lain. 

Sedangkan tangguh  diperlukan  karena  yang  bermain  dalam  MEA  

bukan  hanya  masyarakat Indonesia tapi juga negara lain di ASEAN. 

peduli tidak kalah pentingnya dengan ketiga hal tadi, karena dengan 

peduli dengan orang lain, maka akan mudah untuk menjaga hubungan 

dengan yang lain. 

Mahasiswa  yang  memiliki  soft skill  akan lebih siap   dalam  

menghadapi    persaingan dalam era MEA. Terdapat perbedaan 

kebutuhan dan pengembangannya serta sudut pandang terhadap hard 

skills dan soft skills antara dunia kerja/usaha dan perguruan tinggi 

pada saat ini.  Rasio  kebutuhan  soft  skills  dan  hard  skills  di  dunia  

kerja/usaha  berbanding  terbalik dengan  pengembangannya   di  

perguruan  tinggi.  Kesuksesan  di  dunia  kerja/usaha     80% 

ditentukan oleh mind set (soft skills) yang dimilikinya  dan 20% 

ditentukan  oleh technical skills (hard skills). Menurut Sailah (2007), 

bahwa pendidikan di Indonesia muatan soft skills hanya 10 % 

sedangkan hard skills 90 %, p a d a h a l  menurut penelitian di 

Harvard University Amerika Serikat ternyata kesuksesan seseorang 

tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan   dan  kemampuan   

teknis  (hard  skills)  saja,  tetapi  lebih  oleh  kemampuan mengelola 

diri dan orang lain (soft skills), Penelitian ini mengungkapkan, 

kesusksesan hanya ditentukan sekitar 20 % oleh hard skills dan sisanya 

80 % oleh soft skills. 

Menurut   Elfindri,   dkk.   (2011)   bahwa  hasil   penelitian   

psikologi   sosial menunjukkan orang yang sukses di dunia ditentukan 

oleh peranan ilmu sebesar 18%, sisanya 82% dijelaskan oleh 

ketrampilan emosional soft skills dan jenisnya. Dunia kerja menyatakan  

bahwa  yang dimaksud  dengan lulusan yang “high competence”  
yaitu mereka yang memiliki  kemampuan  dalam aspek teknis dan 

sikap yang baik. Suatu program  studi dinyatakan baik oleh perguruan 

tinggi, jika lulusannya memiliki waktu tunggu yang singkat untuk 

mendapatkan pekerjaan pertama, namun dunia kerja mengatakan bukan 

itu, melainkan seberapa  tangguh  seorang  lulusan  untuk  memiliki  

komitmen  atas  perjanjian  yang  telah dibuatnya pada pekerjaan 

pertama. Oleh karena itu, setiap kelulusan Perguruan Tinggi harus 

dibekali dengan pembangunan karakter yang terintegrasi pada proses 

kegiatan perkuliahan. 

Sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU 

No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  

Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  

jawab. Hal tersebut menegaskan  bahwa tujuan pendidikan  bukan hanya 

sekedar pengajaran ilmu, tetapi juga bertujuan membina dan 

mengembangkan potensi subjek didik menjadi  manusia  yang berbudaya,  

sehingga  diharapkan  mampu memenuhi  tugasnya sebagai manusia yang 

diciptakan Allah Tuhan Semesta Alam dan sekaligus menjadi warga negara 

yang berarti dan bermanfaat bagi suatu Negara. 

  Masaong,  (2012)  mengutip pernyataan Susilo  Bambang  Yudhoyo  

pada  waktu menjadi Presiden Republik Indonesia yang mengatakan bahwa 

ada lima agenda utama pendidikan nasional, yaitu: (1) pendidikan dan 

pembentukan watak (character building), (2) pendidikan dan kesiapan 

menjalani kehidupan, (3) pendidikan dan lapangan kerja, (4) membangun 

masyarakat berpengetahuan, d a n  (5) membangun budaya inovasi. 

Madya (2011: 88) mengemukakan bahwa dalam pengimplementasian 

pendidikan karakter di perguruan tinggi perlu dirancang secara 

komprehensif  dengan mencakup penciptaan budaya dan lingkungan kerja 

serta lingkungan belajar. Dalam hal ini, diperlukan peran serta aktif dari 

seluruh pengampu kepentingan internal (pimpinan,  dosen, karyawan,  

mahasiswa)  dan pengampu  kepentingan  eksternal, khususnya pengguna 

lulusan dan alumni. Sasaran pendidikan  karakter di perguruan  tinggi 

adalah mahasiswa  selaku generasi muda  yang  berperan  sebagai  agen  of 

change.  Mahasiswa  sebagai  intelektual  muda  calon pemimpin masa 

depan merupakan  asset bangsa yang berharga.  Pengembangan  

intelektual, keseimbangan  emosi,  dan  penghayatan  spiritual  mahasiswa  

merupakan  prioritas pembimbingan mahasiswa agar menjadi warga Negara 

yang bertanggung jawab serta berkontribusi  pada daya saing bangsa. 

Undang-Undang N omor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 

menyatakan bahwa  untuk  meningkatkan  daya  saing  bangsa  dalam  

menghadapi  globalisasi  di  segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi 

yang mampu mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan teknologi serta 

menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya 

dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela 

kebenaran untuk kepentingan   bangsa.  Hal  tersebut  yang  menunjukkan   

tuntutan  pembinaan  soft  skill (karakter) mahasiswa. 

Implementasi penguatan karakter mahasiswa di perguruan tinggi dapat 

dilaksanakan dengan  berbagai  sistem  sesuai  dengan  kultur  atau  iklim  
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perguruan  tinggi  itu  sendiri. Sebagai dasar perbandingan adalah ajaran 

trilogi Pendidikan Taman Siswa yang dikemukakan Ki Hadjar 

(1977) sebagai salah satu dari sistem pendidikan karakter dengan 

among. Pertama, Ing Ngarso Sung Tulodho, artinya ketika menjadi 

siswa/mahasiswa atau bila telah menjadi pejabat/pimpinan  wajib 

suri tauladan   bagi   sesama   dan   yuniornya.   Pengabdian   kepada   

masyarakat   dengan semboyan ilmu amaliah dan amal ilmiah, demi 

kemaslahatan masyarakat luas bukan sekedar untuk golongan atau 

pribadinya. Kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya mendorong 

s i s w a / mahasiswa agar dapat proaktif berbaur dan memotivasi  

lingkungan  dalam kegiatn belajar-mengajar guna meningkatkan  

kualitas  pendidikan  (setiakawan, kompetisi,   kreatif,   inovasi,   

analisis).   Pada   tingkat   Sekolah   Menengah   hingga Perguruan 

Tinggi. Ketiga, Tut  wuri  handayani, artinya  memerdekakan  

s i swa / mahasiswa  untuk  mengembangkan kreatifitasnya, mendorong 

s i s w a / mahasiswa atau pamong membina dari belakang tidak boleh 

sekedar mendikte. 

Ajaran tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter bagi mahasiswa  dengan tiga jalur, yaitu: (1) 

kurikuler yang mana pendidikan karakter terintegrasi dalam  

perkuliahan;  (2)  kokurikuler  dengan  kegiatan-kegiatan  terprogram  

dan  terstruktur sebagai contoh kegiatan pelatihan Emotional Spiritual 

Quotient (ESQ), tutorial Pendidikan Agama,  pelatihan   kreativitas   

(creativity   training),   pelatihan   kepemimpinan   (leardership 

training),  pelatihan  kewirausahaan  (entrepreneurship  training);  (3)  

ekstrakurikuler  yang mana kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan bakat, minat dan kegemaran mahasiswa, kegiatan dari 

ekstrakurikuler beragam sebagai contoh dari aspek penalaran, olahraga, 

seni dan minat khusus.  

 

D. Tahapan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Perguruan 

Tinggi 

Pendidikan karakter atau penguatan karakter mahasiswa di 

perguruan tinggi membutuhkan tahapan yang secara manajerial 

jelas, sehingga dapat dimonitoring dan dievaluasi guna dilakukan 

perbaikan dan penyempurnaan. Menurut Sofyan (2011) dan juga 

Hasanah (2013:188) bahwa implementasi pendidikan karakter juga 

harus disesuaikan dengan visi dan misi perguruan  tinggi  dengan 

berbasis jurusan dan atau program  studi. Penyelenggaraan pendidikan 

karakter di perguruan  tinggi dilakukan secara terpadu melalui tiga 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 10 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

jalur, yaitu pembelajaran, managemen perguruan tinggi dan kegiatan 

kemahasiswaan. Nilai-nilai karakter yang diterapkan adalah dengan 

memilih nilai-nilai inti (core value) yang akan  dikembangkan  dan  

diimplementasikan  pada  masing-masing  jurusan  dan  atau program 

studi.” Program  pengembangan  pendidikan  karakter  membutuhkan  

perencanaan,  implementasi, evaluasi dan tindak lanjut.  

Secara garis besar untuk tiap tahapan meliputi: (1) perencanaan 

dengan kegiatan: (a) mengidentifikasi  kegiatan kampus yang dapat 

merealisasikan pendidikan  karakter,  baik pembelajaran,  managemen  

kampus maupun kegiatan kemahasiswaan; (b) mengembangkan rancangan 

pelaksanaan kegiatan dari program pendidikan karakter (tujuan, materi, 

fasilitas, jadwal, fasilitator, pendekatan, pelaksanaan, evaluasi); dan (c) 

menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pembentukan 

karakter di perguruan tinggi; (2) Implementasi dengan kegiatan 

pembentukan  karakter  melalui  kegiatan  pembelajaran  dalam  semua mata 

kuliah, melalui managemen perguruan tinggi (contoh: pelayanan akademik, 

peraturan akademik), melalui kegiatan kemahasiswaan (contoh: 

kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan, dsb); (3) monitoring dan 

evaluasi melalui kegiatan pemantauan  kesesuaian  antara  rencana  dengan  

implementasi,  antara lain dan pengukuran keefektifan  program untuk 

dapat diputuskan keberhasilannya.  Hasil  berupa   data tentang gambaran  

kualitas program, kendala-kendala pelaksanaan, saran dan kritik terhadap 

program, tingkat keberhasilan program dan hal relevan lainnya; (4)  tindak 

lanjut yang meliputi kegiatan penyempurnaan     program,     dapat     

berupa     perbaikan     rencana, penambahan fasilitas, dan sebagainya 

(Hasanah, 2011). 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami tentang implementasi 

pendidikan karakter di perguruan tinggi, yang meliputi aspek perencanaan, 

pengimplementasian, monitirong dan evaluasi, serta tindak lanjut dalam 

siklus perbaikan dan penyempurnaan. 

 

 

 

 

 

E. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan: 

1. Pendidikan karakter atau soft skills di perguruan tinggi menekankan pada 

aspek intrapersonal skill dan interpersonal skills di mana kedua aspek ini 
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penting diberikan pada perkuliahan agar mahasiswa atau lulusan 

perguruan tinggi memiliki kemampuan berdaya saing global dan mampu 

menghadapi berbagai tantangan MEA. 

2. Pelaksanaan pendidikan karakter bagi mahasiswa  d i l a k u k a n  dengan 

tiga jalur, yaitu: (1) kurikuler yang mana pendidikan karakter 

terintegrasi dalam perkuliahan; (2) kokurikuler dengan kegiatan-kegiatan    

terprogram   dan   terstruktur, seperti kegiatan   pelatihan Emotional 

Spiritual Quotient (ESQ), tutorial Pendidikan Agama, pelatihan 

kreativitas (creativity training), pelatihan kepemimpinan (leardership 

training), pelatihan kewirausahaan  (entrepreneurship  training);  dan 

(3)  ekstrakulikuler.  Ketiga  jalur  sesuai ajaran Ki Hadjar Dewantara 

tentang trilogi pendidikan taman siswa, ing ngarso sung tulodho, ing 

madya mangun karso, tut wuri handayani. 

3.Program pengembangan pendidikan karakter membutuhkan perencanaan, 

implementasi, evaluasi dan tindak lanjut. Kesemua tahapan harus 

dilakukan secara berkesinambungan agar program pendidikan karakter 

berjalan efektif dan semakin sempurna. 

 Berdasarkan uraian dan simpulan, disarankan pada penyelenggara 

perguruan tinggi agar menguatkan karakter mahasiswa melalui program 

soft skills disamping hard skills  guna mempersiapkan lulusan yang 

mampu memiliki daya saing global dan mampu menjawab tantangan 

sosio-ekonomi-budaya-politik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
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MEMBANGUN KARAKTER SISWA MELALUI 

BUDAYA SEKOLAH 

 

Yovitha Yuliejantiningsih 

e-mail: juliejanti@gmail.com 
 

A. Pendahuluan 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bab 

2 Pasal 3 telah mencanangkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut 

banyak sekali menghadapi tantangan dan kendala. Tindak kriminal di 

kalangan remaja seperti yang dialami oleh Andhika, yang mendadak 

diserang dan dibacok tepat di kepala oleh beberapa remaja lain, bahkan dua 

orang yang berusaha melerai ikut disiram dengan air keras (Kompas, 21 

Agustus 2017, h. 26). Belum lama berselang, polisi juga menggerebek pesta 

narkoba yang dilakukan sejumlah pemuda di sebuah rumah di Kecamatan 

Karangawen, Demak (Tribun Jateng, 23 Agustus 2017, h.11). Kedua kasus 

tersebut merupakan sebagian contoh kasus tindakan yang menyimpang dari 

standar moral dan perlu mendapat perhatian agar berubah ke arah yang lebih 

baik. Dalam praktik pendidikan di sekolah terjadi pula masalah pelanggaran 

etika moral yang lain, baik berupa tindakan menyontek pada saat ujian, 

melakukan tindak bullying pada sesama siswa, hingga pada perilaku seks 

bebas di kalangan siswa.  

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku di atas mencerminkan 

perlunya pembenahan pada karakter siswa, yang kelak akan tumbuh menjadi 

karakter bangsa. Karakter adalah nilai operatif, nilai dalam tindakan. 

Individu berproses dalam karakter, seiring suatu nilai menjadi suatu 

kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi 

situasi dengan cara yang menurut moral itu baik (Lickona, 2013: 81). 

Pendidikan karakter di sekolah adalah pembelajaran yang mengarah 

pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang 

didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah (Kesuma, 

Triatna, & Permana, 2013: 5). Nilai-nilai tersebut bersama-sama dengan 

seperangkat keyakinan, norma, dan kebiasaan menyatu dalam budaya 

mailto:juliejanti@gmail.com
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sekolah, yang menjadi ciri khas dan senantiasa disosialisasikan dan 

ditransmisikan melalui berbagai media kepada semua anggota sekolah. 

Budaya sekolah berpengaruh bukan hanya pada kegiatan warga sekolah, 

melainkan juga pada motivasi dan semangat seluruh warga sekolah 

(Daryanto & Darmiatun, 2013; 19).  Pertanyaan yang timbul kemudian 

adalah Bagaimana Membangun Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah? 

 

 

B. Pembahasan 

1. Pendidikan Karakter di Sekolah 

 Karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi 

secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku 

baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai 

karakter mulia lainnya. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar-salah, melainkan bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) 

tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga siswa memiliki 

kesadaran dan pemahaman tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2011: 3). 

 Dalam lingkup sekolah, pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai 

berikut: 1. menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan  

siswa yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan; 2. mengoreksi 

perilaku peserta siswa yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah; dan 3. membangun koneksi yang harmonis 

dengan keluarga dan masyaraka dalam memerankan tanggung jawab 

pendidikan karakter secara bersama (Kesuma dkk., 2013: 9).   

Lickona (2013: 84) mengemukakan bahwa karakter yang baik 

memiliki tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, 

perasaan moral, dan perilaku moral. Pendidikan karakter perlu mengajar 

siswa untuk mampu menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang 

benar, dan kemudian melakukan apa yang diyakini itu benar, meskipun 

berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar. Ketiganya ini 

diperlukan untuk mengarahkan suatu kehidupan moral dan membentuk 

kedewasaan moral. 

 

 Pendidikan karakter di sekolah mengacu pada sembilan karakter 

dasar yang dirumuskan oleh Indonesia Heritage Foundation sebagai berikut: 

1. cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya, 2. tanggung jawab, 

kedisiplinan, dan kemandirian, 3. kejujuran, 4. hormat dan santun, 5. kasih 

sayang, kepedulian, dan kerja sama, 6. percaya diri, kreatif, kerja keras, dan 
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pantang menyerah, 7. keadilan dan kepemimpinan, 8, baik dan rendah hati, 

9. toleransi, cinta damai, dan persatuan (Megawangi, 2004: 95).  

 Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah 

teridentifikasi 18 nilai yang bersumber pada agama, Pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu: 1. religius, 2. jujur, 3. toleransi, 4. disiplin, 

5. kerja keras, 6. kreatif,  7. mandiri, 8. demokratis, 9. rasa ingin tahu, 10. 

semangat kebangsaan, 11. cinta tanah air, 12. menghargai prestasi, 13. cinta 

damai bersahabat/komunikatif, 15. gemar membaca, 16. peduli lingkungan, 

17. peduli sosial, dan 18. tanggung jawab (Daryanto & Darmiatun, 2013: 47) 

 Dalam implementasinya, tiap daerah dan sekolah dapat 

memprioritaskan pengembangan jenis-jenis nilai yang berbeda sesuai dengan 

kondisi sekolah dan wilayah masing-masing. Nilai-nilai tersebut juga tidak 

terlepas dari nilai-nilai budaya setempat atau nilai-nilai kearifan lokal. 

 

2. Budaya Sekolah 
 Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai 

organisasi yang dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh sebuah organisasi 

sehingga dapat memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan 

berperilaku dalam organisasi (Machali & Hidayat, 2016: 67). Hoy dan 

Miskel (2014: 270) berpendapat bahwa budaya ini terwujud dalam norma, 

kepercayaan dan nilai bersama, serta asumsi-asumsi tersirat. Secara khusus 

budaya sekolah dapat diartikan sebagai keyakinan, kebijakan, norma, nilai-

nilai, dan kebiasaan di dalam sekolah yang dibentuk diperkuat, dan 

dipelihara melalui pimpinan dan para guru di sekolah. Budaya sekolah ini 

membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. 

Budaya sekolah berpengaruh tidak hanya pada kegiatan sekolah, melainkan 

juga pada motivasi dan semangat warga sekolah (Daryanto & Darmiatun, 

2013: 18). 

 Setiap sekolah memiliki seperangkat keyakinan, nilai, norma, dan 

kebiasaan yang menjadi ciri khasnya. Individu yang memasuki wilayah 

sekolah akan segera menyesuaikan diri dan mengikuti nilai, norma, 

kebiasaan, harapan, dan cara-cara yang berlaku di sekolah. Dengan demikian 

sekolah telah membangun dan mengembangkan suatu kepribadian unik yang 

menjadi identitas bagi warga sekolah tersebut. Budaya sekolah juga akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan menjadi bagian dari hidup warga 

sekolah. Hal ini berarti bahwa budaya sekolah telah membangun komitmen 

terhadap semua warganya. Sekolah efektif memiliki budaya kuat yang dapat 

memotivasi, meningkatkan efektivitas dan produktivitas sekolah. 

 Budaya sekolah sangat penting perannya dalam proses pendidikan. 

Di sekolah siswa belajar mengenal dan menyerap nilai-nilai yang akan 
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menginternalisasi dan membentuk karakter, yang selanjutnya menjadi bagian 

dari kepribadian. Oleh karena itu sekolah perlu menanamkan keyakinan, 

nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi harapan para 

pemangku kepentingan, yang akan membentuk karakter individu yang 

unggul. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, maka budaya sekolah 

seyogyanya bermuatan nilai-nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, dan cara-

cara yang akan membentuk karakter positif yang diharapkan dimiliki siswa. 

 Robbins (2010: 725) menjelaskan bahwa hasil riset menunjukkan 

bila budaya nasional mempunyai dampak yang lebih besar pada individu 

daripada budaya organisasi. Artinya, meskipun pengaruh budaya sekolah 

dalam membentuk perilaku warga sekolah besar, namun budaya nasional 

lebih besar lagi pengaruhnya. Berdasarkan pemahaman tersebut maka untuk 

membangun karakter siswa melalui budaya sekolah akan lebih efektif bila 

budaya sekolah merujuk pada nilai-nilai karakter nasional Indonesia. Nilai-

nilai tersebut telah dikemukakan di atas. 

   

3. Membangun Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah  

 Budaya organisasi yang kuat akan berpengaruh pada kinerja 

organisasi, demikian pula dengan budaya sekolah akan berpengaruh terhadap 

produktivitas sekolah. Merujuk pada pendapat Robbins (2010: 729-740) 

budaya sekolah perlu diciptakan, dipertahankan, dan disosialisasikan kepada 

semua anggota sekolah. 

 Budaya sekolah diciptakan oleh para pendiri awal sekolah tersebut 

atau oleh pemimpin sekolah. Pendiri atau pemimpin memiliki visi tentang 

bagaimana seharusnya sekolah itu. Ada tiga cara penciptaan budaya sekolah, 

yaitu: Pertama, dengan mempekerjakan dan mempertahankan anggota 

sekolah yang berpikir dan merasakan cara yang ditempuh pendiri/pemimpin. 

Kedua, mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para anggota sekolah 

dengan cara berpikir dan cara berperasaan pendiri/pemimpin. Ketiga, 

perilaku pendiri atau pimpinan itu sendiri bertindak sebagai model peran 

yang mendorong anggota mengidentifikasikan diri dan menginternalisasikan 

keyakinan, nilai, dan asumsi-asumsi pendiri/pimpinan. Bila sekolah berhasil, 

visi pendiri/pimpinan menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan. 

Pada titik ini, keseluruhan kepribadian pendiri/pimpinan menjadi tertanam 

ke dalam budaya organisasi sekolah.   

 Mempertahankan dan memperkuat budaya sekolah yang telah 

terbentuk dapat ditempuh antara lain melalui praktik-praktik manajemen 

sumber daya manusia. Proses seleksi, evaluasi kinerja, pemberian imbalan, 

kegiatan pelatihan dan pengembangan karir, serta prosedur promosi 

memastikan bahwa para guru dan karyawan cocok dengan budaya sekolah, 
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menghargai mereka yang mendukung budaya sekolah dan memberikan 

sanksi kepada mereka yang menentang. Perlakuan terhadap para siswa pada 

dasarnya tidak berbeda dengan perlakuan terhadap para guru dan karyawan. 

Sejak awal proses seleksi calon siswa baru telah dilakukan penyaringan 

dengan menggunakan standar nilai-nilai budaya sekolah. Dalam kehidupan 

sekolah selanjutnya dipergunakan sistem reward dan punishment, yaitu 

menghargai sikap dan perilaku siswa yang mendukung budaya sekolah serta 

memberikan sanksi pada pelanggaran nilai-nilai, norma-norma, dan cara-

cara yang telah ditentukan sekolah. 

 Cara lain untuk mempertahankan budaya sekolah adalah melalui 

manajemen puncak atau melalui pimpinan. Di sekolah, tindakan kepala 

sekolah, para wakil kepala sekolah, dan para guru, baik berupa kata-kata, 

perilaku, sikap, maupun cara-cara yang ditempuh dalam menghadapi suatu 

situasi atau peristiwa menjadi contoh dalam mengirimkan pesan tentang 

budaya sekolah yang dianut. Dengan kata lain, para pimpinan dan para guru 

menjadi teladan bagi siswa dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang 

positif. 

 Sosialisasi juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan 

mempertahankan budaya sekolah. Melalui sosialisasi ini semua warga 

sekolah yang baru dibantu mempelajari nilai-nilai, sikap, dan harapan dalam 

kehidupan di sekolah melalui pekan orientasi. Selanjutnya mereka dibantu 

untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku 

dalam budaya sekolah, hingga mereka mampu beradaptasi dan merasa 

nyaman dalam belajar/bekerja di sekolah.  Selanjutnya isi dari budaya 

sekolah ini perlu terus dikomunikasikan kepada semua warga sekolah agar 

tertanam kuat. Hoy dan Miskel (2014: 279-280) cara-cara sebagai berikut 

untuk mengkomunikasikan muatan dari budaya sekolah, yaitu melalui: 

cerita,  adalah narasi berdasarkan peristiwa nyata namun seringkali 

menggabungkan kebenaran dengan fiksi. Misal, keberhasilan seorang siswa 

dalam meraih prestasi tingkat nasional diteruskan kepada semua siswa 

sambil menekankan pentingnya  menghargai prestasi, keuletan, kerja keras, 

dan disiplin dalam meraih suatu keberhasilan. Mitos, adalah cerita yang 

menyampaikan sebuah kepercayaan yang tak disangsikan lagi yang tidak 

bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Legenda, adalah cerita yang dikisahkan 

ulang dan dihubung-hubungkan dengan detail-detail fiktif. Ikon, adalah 

artefak fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi/pesan dalam budaya 

sekolah. Ikon ini dapat berupa logo, motto, slogan, trofi, dan piala 

penghargaan yang melambangkan prestasi. Ritual, adalah upacara dan ritus 

rutin yang menunjukkan sesuatu yang penting di dalam organisasi sekolah. 

Termasuk ke dalam ritual ini adalah aktivitas siswa di sekolah dalam setiap 
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semester/tahun wajib mengikuti pembelajaran di kelas, ulangan harian, ujian 

tengah semester, ujian akhir semester hingga ujian sekolah dan ujian 

nasional, dimana untuk meraih kesuksesan harus berlandaskan nilai-nilai 

karakter tertentu. Penyampaian isi budaya sekolah dengan cara-cara di atas 

tidak terlepas dari nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan pada siswa. 

 

 

C. Kesimpulan 

 Pendidikan karakter adalah bekal mendasar yang diperlukan siswa 

untuk membentuk kualitas bangsa yang unggul. Penyampaian pendidikan 

karakter tidak harus berdiri sendiri secara spesifik, melainkan dapat berpadu 

dan terintegrasi dengan berbagai aspek sekolah yang lain, termasuk dengan 

budaya sekolah. Oleh karena itu budaya sekolah juga perlu dibangun dan 

dipelihara selaras dengan visi dan misi pendidikan yang akan diwujudkan 

oleh sekolah serta bermuatan nilai-nilai karakter yang akan diwujudkan 

sekolah.   

 Membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai sosial budaya dan 

tujuan pendidikan nasional terutama sangat dipengaruhi oleh keteladanan 

pemimpin pendidikan di sekolah dan cara-cara yang ditempuh dalam 

membentuk, mempertahankan budaya sekolah beserta muatan isinya, baik 

oleh kepala sekolah maupun guru di kelas. Selanjutnya agar budaya sekolah 

tersebut kuat dan berpengaruh kuat pula dalam pembentukan karakter siswa, 

budaya sekolah tersebut agar terus dikomunikasikan kepada para siswa, baik 

melalui cerita, mitos, legenda, ikon, maupun ritual. 
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MANAGEMENT OF CHARACTER EDUCATION 

BASED ON MULTIPLE-INTELLIGENCE 

 

Abd. Kadim Masaong, Asrin, Sutrisno & Nurfadliah 

 

A. Pendahuluan 

 Kondisi bangsa saat ini memerlukan perhatian yang serius agar tidak 

tertinggal terus dari bangsa-bangsa lainnya. Salah satu komponen yang 

bertanggung jawab memikirkan kondisi bangsa ini adalah para pelaku 

pendidikan terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Rendahnya mutu 

pendidikan sangat berimplikasi pada daya saing SDM sehingga berdampak 

pula pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pendidikan. Lembaga pendidikan dinilai gagal memenuhi tujuan pendidikan 

yaitu membangun karakter bangsa yang berdaya saing dan semangat 

nasionalisme (Prasodjo, 2011). Sumarta (2013) menegaskan pendidikan 

nasional kita cenderung hanya menonjolkan pembentukan kecerdasan 

berpikir dan mengesampingkan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, dan 

kecerdasan hati (nurani). Implikasinya sangat besar yaitu lahirnya manusia-

manusia yang berotak pintar, manusia yang berprestasi secara kuantitatif 

akademik, tetapi tidak berkecerdasan budi sekaligus sangat bertentangan 

dengan nilai-nilai moral bangsa.  

Hasil penelitian Malihah (2013) menggambarkan bahwa 

kecenderungan terbesar responden menilai negatif tentang sosok manusia 

Indonesia sekarang yang cendrung bersifat negatif seperti: (1) 

mementingkan diri sendiri, melemahnya nilai kebersamaan, egois, dan tidak 

peduli; (2) melemahnya sikap sabar dan tawakal dengan kecenderungan 

anarkis, jahat, nerabas, dan instan); (3) melunturnya nilai dan norma agama 

dan sosial dengan kecenderungan menghalalkan segala cara; (4) 

melunturnya nilai nasionalisme yang cenderung primordialisme;  (5) kurang 

menghargai negeri sendiri yang cenderung cinta produk luar negeri; (6) 

kurang mengoptimalkan potensi diri yang cenderung malas; (7) kurang 

percaya diri dengan kecenderungan mudah diadu domba; dan (8) tidak 

konsisten yang cendrung munafik dan tidak tepat waktu.  

 Gejala-gejala tersebut menggambarkan bahwa pendidikan 

memerlukan revitalisasi di segala bidang agar tujuan tercapai secara efektif. 
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Jika mengacu pada konsep taxonomy bloom terdapat tiga ranah yang harus di 

tanamkan kepada  peserta didik, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik. Ranah kognitif berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi, ranah afektif berkaitan dengan (sikap) attitude, moralitas, 

spiritual, dan karakter, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan 

keterampilan yang bersifat prosedural dan cenderung mekanis. Namun, 

dalam realitas pembelajaran di sekolah, usaha untuk menyeimbangkan ketiga 

ranah tersebut justru dalam tataran implementatifnya yang dominan hanya 

ranah kognitif dan psikomotorik saja, sedangkan ranah afektif justru 

terabaikan. Akibatnya adalah peserta didik memiliki kemampuan yang 

bersifat hard skill, namun miskin soft skill. Hasil penelitian Zubaer yang 

dikutip USAID (2010) menunjukkan aspek hard skill kurikulum pendidikan 

sekitar 90% sedangkan aspek soft skill hanya berkisar 10%.  

 Menurut William Bernnett yang dikutif Adinda (2014), sekolah 

merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran dan tanggung 

jawab terhadap pembentukan karakter anak (children character building). 

Apalagi, bagi anak didik yang tidak mendapatkan pendidikan karakter sama 

sekali di lingkungan dan keluarga mereka. Oleh karena itu, peran dan 

kontribusi guru sangat dominan karena anak didik sangat membutuhkan 

bimbingan dalam menghadapi problem yang terjadi di lingkungan 

masyarakat. Sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik anak 

agar pintar, cerdas, dan memiliki karakter positif sebagaimana diharapkan 

orang tua. Namun, tampaknya gagasan pendidikan karakter hanya dalam 

tataran konsep semata yang tersimpan dibenak para pendidik serta hanya 

menjadi komoditas isu pendidikan semata.  

Karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian dalam 

bentuk sikap, pola pikir, kompetensi dan komitmen. Ada karakter positif dan 

ada pula karakter negatif. Karakter positif melibatkan kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual 

mengacu kepada kecepatan dan ketepatan memahami dan menyelesaikan 

persoalan. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan personal dan 

interpersonal yang memiliki rasa empati, kemampuan mengungkapkan dan 

memahami perasaan, mampu mengendalikan amarah, kemandirian, 

kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan memecahkan masalah antar 

pribadi, keramahan, ketekunan, setiakawan, dan sikap hormat. Kecerdasan 

spiritual mengacu pada sifat-sifat mulia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai 

kecerdasan yang mampu menyelesaikan masalah makna dan nilai, mampu 

memposisikan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan 

kaya. Kecerdasan spiritual adalah fondasi yang diperlukan untuk 
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memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, dan merupakan kecerdasan 

tertinggi manusia.  

Dimensi karakter terdiri dari sikap, pola pikir, kompetensi dan 

komitmen. Sikap adalah kebiasaan individu atau kelompok masyarakat 

dalam bentuk pemahaman (thought), perbuatan (action) and habitual 

positive (habit). Sikap berbasis IESQ dibutuhkan untuk sampai ke tingkat 

perbuatan dan habitual positif yang didukung oleh kekuatan sinergitas ketiga 

kecerdasan tersebut. Pola pikir merupakan cara berfikir untuk memahami 

dan memecahkan berbagai masalah. Kompetensi mengacu pada kemampuan 

atau keahlian profesional dalam menjalankan tugas. Sedangkan komitmen 

adalah kesetiaan, ketaatan dan loyalitas (Manullang, 2013).  

 Untuk mendukung karakter positif peserta didik, maka sekolah harus 

merespon kenyataan tersebut dengan mengelola pendidikan karakter untuk 

penguatan transformasi etos secara efektif. Sekolah dituntut 

mengimplementasikan atau menerapkan gagasan pendidikan karakter 

melalui berbagai strategi agar tujuan pendidikan tercapai dengan optimal 

sesuai amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

 Belum efektifnya penerapan pendidikan karakter di sekolah 

memberi inspirasi bagi penulis untuk melahirkan ide-ide solutif melalui 

penelitian: “Pengembangan Model Pengelolaan Pendidikan Karakter untuk 

Penguatan Transformasi Etos  peserta didik Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Negeri di Provinsi Gorontalo”. Riset ini dharapkan menjadi model 
pengelolaan pendidikan karakter di Sekolah secara nasional untuk 

mewujudkan generasi emas menuju 100 tahun Indonesia merdeka tahun 

2045.   

 

B. Kajian  pustaka 

1. Pendidikan Karakter   

 Kemendiknas (2010) menggambarkan desain induk pendidikan 

karakter melalui konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses 

psikologis dan sosio kultur dapat dikelompokkan dalam olahhati (spiritual 

dan emotional development), olahpikir (intelectual development), olahraga 

dan kinestetik (physical dan kinesthetic development), olahrasa dan karsa 

(affective and creativity development). Karakter adalah sifat-sifat yang 

melekat pada kepribadian dalam bentuk sikap, pola pikir, kompetensi dan 

komitmen. Ada karakter positif dan karakter negatif. Karakter positif 
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menurut Manullang (2013) melibatkan kecerdasan intelektual (IQ), 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).  

Dimensi karakter terdiri dari sikap, pola pikir, kompetensi dan 

komitmen. Sikap adalah kebiasaan individu atau kelompok masyarakat 

dalam bentuk pemahaman (thought), perbuatan (action) and habitual positif 

(habit). IESQ dibutuhkan untuk sampai ke tingkat perbuatan dan habitual 

positif. Sikap habitual positif merupakan sikap berkarakter terbaik yang 

didukung oleh kekuatan sinergitas kecerdasan peserta didik. Pola pikir 

adalah cara berfikir memahami dan memecahkan berbagai masalah. Ada 

pola pikir ilmiah praktis (commonsence), ilmiah teoretis (rasional dan 

empiris) dan ilmiah esensial (suprarasional dan intuitif). Ilmiah praktis 

didukung oleh IQ, dan untuk sampai pada pola pikir ilmiah teoretis dan 

ilmiah esensial harus didukung oleh ESQ. Ilmiah esensial merupakan pola 

pikir berkarakter terbaik dengan dukungan IESQ yang baik.  

Menurut  Emil  Durkhiam  yang dikutip Nucci, (2008) bahwa 

pendidikan karakter  bertujuan untuk mengembangkan antara lain: (1) sipirit 

dan disiplin yang meliputi  tindakan konsisten dan perilaku bertanggung 

jawab, (2) pertahanan bagi kelompok sosial dan spirit altruistis; yang 

bermakna bahwa pendidikan karakter sebagai aktivitas interpersonal yang 

berbasis moral, (3) determinasi pribadi atau otonomi, yaitu karakter atau 

moralitas sebagai  upaya meneguhkan keberdayaan pribadi atau kelompok 

dengan menetapkan aturan moral yang disepakti. Ketiga aspek ini 

menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagi 

upaya membangun karakter berbasis multiple intelligence individu dan 

kelompok peserta didik yang lebih berkualitas.   

 

2. Multiple-Intelligence 

 Multiple Intelligence dalam penelitian ini dimaknai sebagai 

keterampilan dalam mengembangkan pengetahuan dan skil secara optimal 

dengan mensinergikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual untuk meraih kesuksesan yang gemilang. Dalam kaitan 

dengan pengelolaan pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu 

melakukan transformasi etos melalui proses pendidikan yang menekankan 

pada sinergitas kecerdasan IQ, EQ dan SQ (multiple intelligence) di sekolah. 

Hal ini penting dipahami secara konprehensif bagi peserta didik agar 

terwujud peserta didik berkarakter utuh.  
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Berikut dikemukakan beberapa contoh karakter kuat yang dapat 

diadopsi dari beberapa hasil penelitian dan survei terhadap Pemimpin 

Perusahaan tersukses di dunia sebagaimana dikemukakan Boyatzis (2002) 

dan Berman, (2001). Dalam kajiannya ditemukan 14 ciri karakter utama dari 

1700 CEO tersukses di dunia sebagai berikut: (1) jujur, (2) bisa dipercaya, 

(3) disiplin  dan tepat waktu, (4) bisa menyusuaikan diri, (5) bisa bekerja 

sama dengan atasan, (6) bisa menerima & menjalankan kewajiban, (7) 

mempunyai motivasi kuat untuk sukses, (8) berpikir bahwa dirinya berharga, 

(9) bisa berkomunikasi & mendengarkan secara positif, (10) bisa bekerja 

mandiri dengan supervisi minimal, (11) mampu mengatasi masalah pribadi 

& profesi, (12) mempunyai kemampuan dasar (kecerdasan), (13) bisa 

membaca dengan pemahaman yang memadai, dan (14) mengerti dasar-dasar 

berhitung. Keempat belas karakter ini mengindikasikan betapa pentingnya 

memperkuat budaya sekolah berbasis multiple intelligence untuk 

menghasilkan peserta didik berkarakter utuh.  

 

a. Kecerdasan Intelektual 

Inteligensi merupakan salah satu istilah psikologi yang populer di 

masyarakat dan seringkali dikaitkan secara langsung dengan faktor bawaan. 

Gardner (2011) "Intelligence is the  ability to solve problems or fashion 

products that are of concequence in partiular setting or community".  

diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah berdasarkan 

setting dan masyarakat secara khusus. Crow & Crow yang dikutip Murphy 

(1998) menegaskan inteligensi sering dikaitkan dengan daya ingatan, 

penalaran dan pemecahan masalah. 

Menurut Gardner (2011) dimensi kecerdasan intelektual meliputi 

numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, 

penalaran deduktif, visualisasi ruang, memori. Stoddard yang dikutif 

Masaong (2011) mengemukakan beberapa karakteristik kecerdasan 

intelektual yaitu adanya kemampuan untuk memahami masalah-masalah 

yang bercirikan: (1) mengandung kesukaran, (2) kompleks, (3) abstrak, (4) 

ekonomis, (5) di arahkan pada sesuatu tujuan, dan (6) berasal dari 

sumbernya. Sedangkan Gardner  (2011) merumuskan konsep inteligensi 

yang dikenal dengan multiple intellegence dalam tujuh jenis kecerdasan, 

yaitu: (1) inteligensi linguistik, (2) inteligensi matematik-logis, (3) 

inteligensi spasial, (4) inteligensi musik, (5) inteligensi kelincahan tubuh, (6) 

inteligensi interpersonal, dan (7) inteligensi intrapersonal. Pada konteks 

pendidikan karakater berbasis multiple intelligence di sekolah, bahwa 
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kecerdasan intelektual peserta didik memiliki fungsi untuk menciptakan 

nilai-nilai karakter seperti berpikir kritis, analitik, dan rasional dapat 

berkembang dengan opitmal pada diri peserta didik.  

b. Kecerdasan Emosional 

 Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan untuk 

“mendengarkan” bisikan emosi, dan menjadikannya sebagai sumber 
informasi paling penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi 

mencapai sebuah tujuan (Agustian, 2006). Kecerdasan emosional 

didefinisikan sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 

koneksi, dan pengaruh manusiawi (Cooper & Sawaf, 2002). Pada tahun 1995 

Goleman mempublikasikan hasil penelitiannya tentang Emotional 

Intelligence yang menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual hanya 

memberikan kontribusi setinggi-tingginya 20% terhadap keberhasilan 

seseorang. Kecerdasan emosional meliputi; (1) kecakapan pribadi; kesadaran 

diri, pangaturan diri, maotivasi; (2) kecakapan sosial;  empati dan 

keterampilan sosial (Goleman, 2001). Dalam konteks pengembangan 

karakter, kecerdasan emosional sebagai upaya membina peserta didik agar 

memilki kepekaan diri dan kepekaan sosial tinggi. Peserta didik dididik  

untuk dapat mengembangkan  kecerdasan emosionalnya sebagai sumber 

nilai-nilai karakter diri dan sosial.  

c. Kecerdasan Spiritual 

 Kecerdasan spiritual juga sangat penting bagi peserta didik. Spiritual 

Intelligence merupakan puncak kecerdasan, wawasan pemikiran yang luar 

biasa mengagumkan dan sekaligus argumen pemikiran tentang betapa 

pentingnya hidup sebagai manusia yang cerdas secara spiritual (Clausen 

dalam Sukidi,2004). Singer yang dikutip Zohar & Marshal (2007) 

menyimpulkan bahwa ada proses syaraf dalam otak manusia yang 

terkonsentrasi pada usaha mempersatukan dan memberi makna dalam 

pengalaman hidup kita. Kecerdasan spiritual merupakan landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional secara efektif, (Masaong, 2014). Khavari (dalamAgustian, 2006) 

menyatakan kecerdasan spiritual adalah pikiran, dorongan, dan efektivitas 

yang mendapat inspirasi penghayatan ketuhanan yang didalamnya kita 

semua menjadi bagian. Untuk itu, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

jiwa, yakni tingkat baru kesadaran yang bertumpu pada bagian dalam diri 

yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, yang 

membantu menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh, yang 
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dengannya manusia tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi lebih 

kreatif menemukan nilai-nilai yang baru.  

 

C. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Pengembangan 

model pengelolaan pendidikan karakter untuk penguatan transformasi etos 

berbasis multiple intelligence.  Model ini mengacu pada pendapat Borg dan 

Gall (2003) yang terdiri atas lima langkah, yaitu: (1) melakukan analisis 

produk yang akan dikembangkan, (2) mengembangkan produk awal, (3) 

validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk, 

dan (5) uji coba lapangan skala besar dan produk akhir. Pada tahun kedua 

penelitian ini bertujuan menghasilkan buku panduan sebagai produk 

penelitian pengembangan model yang tampak pada roadmap sebagai berikut: 

 

 

D. Hasil dan Pembahasan  

1. Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Multiple 

Intelligence (IESQ) 

  Model yang dikembangkan dalam penelitian ini secara garis besar 

dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 1: Diagram Konseptual Model Pengembangan Pendidikan 

Karakter Berbasis Multiple-Intelligence 

 

 Proses transformasi etos peserta didik berbasis multiple-Intelligence 

sebagai salah satu tujuan strategis pendidikan karakter di sekolah, karena 

terkait dengan upaya untuk menciptakan "cetak biru" perubahan quantum 

diri peserta didik secara lebih hebat. Pengembangan karakter peserta didik 

untuk menciptakan transformasi etos peserta didik berbasis kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual (IESQ) 

bersinergy dengan baik. Nilai-nilai merupakan ide-ide mendasar sesuai 

dengan yang diinginkan, yang dinilai baik dan benar oleh sebagian besar 
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anggota organisasi (Vender dkk,1990). Inilah yang dimaksud nilai-nilai 

organisasi (organization values) dan budaya sekolah yang baik. Nilai dan 

keyakinan  sebagai landasan filosofis  pada  sekolah.  Menurut Spink dan 

Caldwell (1993) nilai dan keyakinan di sekolah berdampak terhadap 

keunggulan sekolah (exellence school) yaitu; kualitas, keefektifan, 

persamaan, efesiensi dan pemberdayaan. Ekosusilo (2003) mengemukakan 

keunggulan sekolah yang didukung nilai-nilai dasar seperti; nilai 

keunggulan, nilai pengabdian dan pelayanan, nilai ibadah (pengabdian) 

dan nilai amanah (tanggung jawab). Sekolah mengembangkan nilai dan 

keyakinan untuk menjadi sekolah yang baik (a good school). Sedangkan 

norma sebagai seperangkat ketentuan yang berlangsung secara alami  pada 

suatu kelompok untuk ditaati (budaya) bersama.  

  Goleman (1995) menegaskan setiap kecerdasan memiliki ranah 

tersendiri yang dapat bekerja secara partsial dan dapat pula bekerja secara 

bersinergi. Peran sekolah untuk menghasilkan peserta didik berkarakter 

tangguh dan utuh adalah menyelenggarakan pendidikan yang mampu 

memperkuat sinergitas kecerdasan. Berikut dikemukakan contoh sinergitas 

kecerdasan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran yang memperkuat 

karakter berbasis multiple intelligence siswa. 

 

Gambar 2: Proses sinergitas kecerdasan untuk Penguatan Karakter Siswa 
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2. Budaya Sekolah  

  Budaya sekolah meliputi filsafat, pandangan hidup, nilai-nilai, 

simbol-simbol, desain organisasi, pola hubungan antara unit kerja di 

sekolah. Budaya juga  

berkaitan dengan nilai-nilai tranformatif yang dikembangkan oleh sekolah. 

Pengembangan karakter peserta didik yang terkelola secara profesional 

berdampak pada penciptaan kultur sekolah baik pada nilai, simbol-simbol 

dan kegiatan sekolah. Misalnya budaya sekolah yang unggul  sebagai 

akibat dari pengembangan nilai-nilai trensformatif pada kegiatan di dalam 

kelas, dan luar kelas. Budaya sekolah berupa nilai-nilai, simbol sekolah, 

aktivitas sekolah yang mencerminkan pengembangan karakter melalui 

proses pendidikan. Nilai-nilai religiositas dan nilai-nilai buadaya lokal 

dapat berkembang di tengah sekolah sebagai landasan cara berpikir, 

berperasaan dan bertindak bagi peserta didik sehingga meraih prestasi yang 

hebat. Penjelasan tentang pembentukan budaya sekolah bersumber pada 

nilai-nilai karakter berbasis multiple-intelligence yang bertujuan untuk 

peningkatan prestasi peserta didik,  dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 Gambar 3: Model Pengembangan Budaya Sekolah Berbasis kecerdasan 

Multiple-Intelligence yang Bermuara pada Prestasi Peserta Sidik 

3. Model Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Karakter 

 Pengembangan model pengelolaan pendidikan karakter berbasis 

multiple intelligence dalam penelitian ini mencakup empat tahapan yaitu: (1) 

kegiatan inbound, (2) kegiatan outbound, (3) integrasi pendidikan karakter 

kedalam materi pelajaran; (4) kegiatan habituasi (pembiasaan). Desain 

model pelaksanaan kegiatan tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4:   Desain Pengembangan Model Pengelolaan 

Pendidikan  Karakter Berbasis Multiple-Intelligence 

Keempat tahapan pengembangan model pengelolaan pendidikan 

karakter berbasis multiple intelligence dibahas secara ringkas sebagai 

berikut. 

a. Kegiatan Inbound 

Inbound dapat dilaksanakan dalam beberapa jenis pilihan kegiatan 

seperti bentuk permainan dengan menggunakan alat atau tanpa 

menggunakan alat untuk menguji kecerdasan,  dan ketangkasan peserta didik 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kegiatan inbound dilaksanakan 

melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan umpan balik.  

 Perencanaan kegiatan inbound dilakukan dengan menyiapkan 

peralatan dan mengkondisikan agar peserta didik dapat mengikuti 

keseluruhan kegiatan dengan baik. Kegiatan inbound dilaksanakan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai karakter 

melalui permainan atau jenis ketangkasan lainnya yang dilakukan dalam 

ruangan atau di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi 

kegiatan peserta didik dengan hal-hal yang bermanfaat setelah mereka 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan inbound dapat dilaksanakan 

secara integral dengan kegiatan kepramukaan, PMR dan UKS, sanitasi 

berbasis lingkungan, membuat pesewat terbang dari kertas, lucky strike, 

telur sakti, pipa bocor, dan kegiatan lain-lain, untuk pengembangan bakat 

dan minat. Program inbound dapat pula dilaksanakan terpadu dalam proses 

pembelajaran di kelas sebagai ice breaking.  
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Pelaksanaan kegiatan inbound dalam menerapkan nilai karakter 

berbasis Multiple-Intelligence dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 5:   Kegiatan Inbound dalam Menerapkan Nilai Karakter Berbasis 

Multiple-Intelligence 

 

b. Kegiatan Outbound 

Pelaksanaan kegiatan outbound didisain melalui kepramukaan, PMR 

dan UKS, sanitasi berbasis lingkungan, dan pengembangan bakat 

kepemimpinan yang mencakup: membangun menara visi sekolah, berdiri 

berpasang-pasangan, berjalan dengan balon secara berkelompok, dan 

bermain bola tangan. Setiap kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan dan 

semuanya dirancang secara praktis sehingga mudah untuk dijadikan sebagai 

pedoman guru dalam proses kegiatan outbound. Nilai karakter yang 

dikembangkan dalam setiap kegiatan juga berbeda-beda sesuai substansi 

kegiatan yang diikuti peserta didik. Semakin bervariasi kegiatan yang diikuti 

peserta didik maka semakin bervariasi pula nilai karakter berbasis Multiple-

Intelligence yang mereka peroleh dalam setiap kegiatan tersebut. 

Pelaksanaan kegiatan outbound dalam menerapkan nilai karakter 

berbasis Multiple-Intelligence dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 6: Kegiatan Outbound dalam Menerapkan Nilai Karakter Berbasis 

Multiple-Intelligence 

 

Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan 

outbound adalah kegiatan kepramukaan, PMR dan UKS, sanitasi berbasis 

lingkungan, dan pengembangan bakat dan minat peserta didik. Berikut 

dikemukakan contoh kegiatan outbound yang dapat dilakukan dengan tema 

“Permainan Tali Temali”. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah 

peserta didik memiliki inisiatif dan  kreativitas dalam mendesain tandu, 

memasang tenda, membuat tiang jemuran dan membuat tiang bendera 

melalui keterampilan dalam membuat simpul dari tali temali.  

Pada kegiatan tali temali nilai karakter berbasis Multiple-Intelligence 

yang dikembangkan pada peserta didik  dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 7: Contoh Nilai karakter yang dikembangkan dalam kegiatan 

outobound  

  Penanaman nilai karakter berbasis Multiple-Intelligence 

yang dikembangkan melalui kegiatan inbound dan outbound tersebut 

dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas 

karakter peserta didik di Sekolah.  

 

c. Kegiatan Integratif 

Pengembangan nilai-nilai karakater berbasis Multiple-Intelligence 

dalam mata pelajaran  dilakukan agar sekolah melalui perencanaan yang 

tertuang tema atau sub tema dari setiap mata pelajaran dan tercantum pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sehingga guru memiliki acuan 

dalam melaksanakannya di kelas. Pengembangan nilai-nilai karakater 

berbasis Multiple-Intelligence tersebut dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (a) mengkaji Kompetensi Dasar (KD) dan indikator yang 

pada silabus, (b) menentukan nilai karakater berbasis Multiple-Intelligence 

yang akan diintegrasikan dengan Kompetensi Dasar (KD) dan indikator, (c) 

mencantumkankan nilai-nilai karakater berbasis Multiple-Intelligence dalam 

RPP, (d) mengembangkan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didikdapat melakukan internalisasi nilai dalam perilaku yang sesuai; dan, (e) 

memberikan bantuan kepada peserta didikuntuk menginternalisasi nilai 

dalam perilaku kesehariannya. 
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Integrasi nilai karakter dalam perencanaan pembelajaran 

diaktualisasikan melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual seperti jigsaw, think pair share, round table, 

Student Team Achievement Divisions (STAD). Guru juga dapat 

menggunakan pendekatan saintific seperti problem based learning, project 

based learning, discovery learning serta pendekatan lain yang sifatnya 

merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara proaktif 

dan mandiri.  

Pengembangan nilai karakter dalam pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai model pembelajaran tersebut menjadikan suasana 

pembelajaran bermakna dan peserta didik terbimbing untuk mentransformasi 

nilai-nilai karakter berbasis Multiple-Intelligence dalam konteks 

kehidupannya. Evaluasi dan umpan balik juga dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan yang dicapai dalam menerapkan pembelajaran yang 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter berbasis Multiple-Intelligence. 

Pengintegrasian nilai karakter berbasis Multiple-Intelligence dalam 

pembelajaran digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 8:   Integrasi  Nilai  Karakter Berbasis Multiple-Intelligence dalam 

Pembelajaran 

 

d. Kegiatan Pembiasaan (Habituation) 

Persoalan yang sering dialami di sekolah adalah kurang 

diperhatikannya aspek pembiasaan untuk sustainability program. Padahal 

kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat karakter peserta didik 

sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pendidikan 
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karakter di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan 

inbound, outbound, dan integrasi mata pelajaran baik secara teoretis maupun 

praktis akan nampak hasilnya pada kegiatan pembiasaan. Keefektivan 

program kegiatan pembiasaan akan sangat berdampak positif pada 

transformasi etos peserta didik sehingga mampu menghasilkan output 

pendidikan yang berkarakter tangguh.     

 

E. Kesimpulan 

 Penelitian  ini merupakan  pengembangan  model pengelolan  

pendidikan karakter  berbasis mutiple-intelligence  untuk penguatan etos 

peserta didik SMP Provinsi Gorontalo-Indonesia. Pengembangan model ini 

menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

karakter di tingkat sekolah berdasarkan sistem pengelolaan pembelajaran  

secara utuh.  Keutuhan pengelolaan pendidikan karakter untuk penguatan 

transformasi etos melalui inbound, outbound, integrasi dan pembiasaan pada 

kegatan-kegiatan sekolah. 

 Pengembangan model ini memberikan konstribusi pada tersusunnya 

Buku Panduan pengelolaan pendidikan karakter berbasis multiple 

intelligence untuk penguatan tranformasi etos peserta didik yang mencakup: 

(1) Buku 1 tentang Konsep Dasar Pengelolaan Pendidikan Berbasis Multiple 

Intelligence; (2) Buku 2 tentang Model Disain Program dan implementasi 

pengelolaan Pendidikan Karakter berbasis multiple intelligence; dan (3) 

Buku 3 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan pendidikan 

karakter berbasis multiple intelligence. 
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EDUCATION THROUGH  THE  FULL DAY 

SCHOOL APPLICATION 
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A. Introduction 

Full day school is a school program where the teaching and learning 

process takes place all day starting from 07.00 until 16.00. Although in 

reality, the learning process is only done until at 12.00, and the rest is used 

for student character building activities including extracurricular activities. 

Currently, schools are starting to implement full day school. This is 

because of the demands of the era, for example, parents who work together 

so they can not accompany their children if their children go home so that 

the child's security is more secure, parents want their children to get a better 

education than regular school with some additional learning. 

The concept of full day school that is currently widely applied is not 

really new, because the implementation of full day school has been held by 

many schools abroad. In Indonesia, its implementation is not only a full day 

but there is all day (pesantren). In pesantren, students are required to attend 

an all day learning program to learn general and religious knowledge. 

 

B. Discussion 

Education has a function as a means of transferring knowledge, 

culture and distribution of values to learners in order to form the expected 

character. Therefore, the government issued a policy to support the 

achievement of character education for learners. According to Akbar (2011) 

character education is a system of planting the values of character to the 

citizens of the school that includes components of knowledge, awareness or 

willingness, and actions to implement those values. 

Many of today's moral crises have plagued many of the children as 

future generations, such as free sex, pornography, rape, theft, drug abuse, 

even murder, and so on and even be done by children. These behaviors are 

still rampant and not completely resolvable. The resulting consequences are 
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quite serious and no longer a simple matter as these actions have led to 

criminal acts (Dimyati, 2010). 

According to Zubaedi (2011) this condition of crisis and moral 

decadence indicates that the religious and moral knowledge acquired in 

schools has not affected the change of human behavior in Indonesia. Even 

the visible ones are many inconsistent Indonesians. Demoralization occurs 

because the learning process tends to teach moral education and character 

only based on the text and less prepare students to address and deal with 

contradictory real life. Education is perhaps the greatest contribution to this 

situation. 

The meaning of the character is etymologically derived from Greek, 

which is karasso, which means blueprint, basic format, fingerprint. But 

according to Mounier (in Koesoema, 2010) the term character raises 

ambiguity. He sees character as two main things. First, the term character as 

a set of conditions that have been given for granted, or have existed for 

granted, are more or less forced in us. Second, the character can also be 

understood as the level of power through which an individual is able to 

master the condition. Such characters are referred to as the desired process. 

Hasan, Wahab and Mulyana (2010) have defined the term character 

as a person's nature, morality, or personality formed from the internalization 

of virtues that are believed and used as the basis for the worldview, thinking, 

attitude and action. Virtue consists of a number of values, morals, and 

norms, such as honest, courageous, trustworthy, and respectful to others. 

Interaction someone with other people can grow the individual characters. 

There are obstacles to character development in formal education in 

schools. This is because our education is still a lot of emphasis on the 

development of intellectual cognitive, while the aspects of soft skill or non 

academic as the main element of character education has not been 

considered optimally and even tended to be ignored. Currently, there is a 

tendency that academic targets are still the main goal of educational 

outcomes, such as National Examinations, so the character education process 

is still difficult (Zubaedi, 2011). A measure of educational success based 

solely on the National Exam is a setback. Learning will be a process of 

mastering skills and accumulating knowledge. This paradigm puts learners 

to cease as imitative learners and learns from didactic exposures that will 

cease to mastery of facts, principles, and applications. This paradigm does 

not match the essence of education which has been outlined in the Law of 

National Education System (Kesuma, Triatna, & Permana, 2011). 
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In order for the implementation of character education to run 

optimally, the Government through the Ministry of National Education in 

2009 has made the book Development and Education Culture and Nation 

Character: School Guideline (Kemendiknas, 2009). In the guidebook it has 

been specified the values of characters that schools can develop for their 

students. 

There are eighteen character values developed based on religious 

values, Pancasila, culture, and national education objectives. Here are the 

eighteenth values and their descriptions. First, religious values, ie attitudes 

and behaviors that adhere to the implementation of religious teachings are 

adhered to, and tolerant of the implementation of other religious services. 

Secondly, honest values, ie behaviors that are carried out on the effort to 

make himself a trustworthy person in words, actions, and work. Third, the 

values of tolerance, behavior and action that respect different religious, 

ethnic, ethnic, opinion, attitude, and other people's differentiation. Fourth, 

the value of discipline, namely action that shows the orderly behavior and 

obedient to the rules and rules. Fifth, the value of hard work, a behavior that 

shows genuine efforts in overcoming various barriers to learning and tasks, 

and complete the task as well as possible. 

Sixth, creative value, that is thinking and doing something to 

produce new ways or results from something that has been owned. Seventh, 

self-affirming, ie attitudes and behaviors that are not easily dependent on 

others in completing tasks. Eighth, democratic values, namely the way of 

thinking, attitude, and acting that assess the rights and duties of himself and 

others. Ninth, the value of curiosity, the attitude and action that always try to 

know more deeply and extends from something he  

learned, seen, and heard. Tenth, the value of the spirit of 

nationalism, namely the way of thinking, acting, and insight that put the 

interests of the nation and state above self and group interests. Eleventh, the 

value of love the homeland, that is the way of thinking, acting, and doing 

that shows loyalty, awareness, and appreciation which is high on the 

language, the physical, social, cultural, economic, and political environments 

of the nation. 

The twelfth, the value of appreciating achievement, the attitudes and 

actions that drive itself to produce something of value to society, and 

recognize and respect the success of others. Thirteenth, friendly / 

communicative value, that is the act of paying attention to the pleasure of 

talking, associating, and cooperating with others. Fourteenth, the value of 

peace love, the attitude, the words, and the actions that cause others to feel 

happy and secure for their presence. Fifteen, the value of reading, the habit 
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of providing time to read the various readings that give goodness for himself. 

Sixth, the value of environmental care, the attitude and actions that always 

try to prevent damage to the surrounding natural environment, and floating 

efforts to repair the damage that already happened. Seventeen, the value of 

social care, ie attitudes and actions that always want to provide assistance to 

others and communities in need. Eighteen, the value of responsibility, the 

attitude and behavior of a person to carry out his duties and obligations that 

he should do to oneself, society, environment (nature, social and culture), 

state and God Almighty). 

According to President Joko Widodo (Kompas, 2016) the ideal 

conditions of education in Indonesia will be achieved if two aspects of 

student education are met, namely character education and general 

knowledge. At elementary level, students get character education as much as 

80 percent and general knowledge 20 percent, while at junior high school 

character education 60 percent and general knowledge 40 percent. In order 

for character education in schools to be fulfilled, then Mendikbud examines 

the application of teaching and learning system by applying full day school. 

According to Mendikbud full day school students are not studying full day in 

school, where the school environment should have a pleasant atmosphere by 

applying formal half-day learning and then filled with extracurricular 

activities. The application of full day school is to prevent students from 

negative and counterproductive influences. 

Various responses to the possibility of full-day school 

implementation appear, both supportive and rejecting with various 

arguments. According to Primaditarahma (in Trivia.id, 2016) there are 

actually five factors that can make full day school fun and exciting, namely: 

(1) Longer school time makes children socialize more comfortable, (2) 

worship practices in full (3) attending a variety of extracurricular activities at 

school to make children more creative, (4) having lunches at school ensuring 

children eat right, and (5) after school, children have quality time with 

parents. 

Seto Mulyadi or Kak Seto (in Tempo, 2016) stated that in principle it 

supports the implementation of full day school as long as the implementation 

does not impede the rights of children, such as the right to play, rest and 

recreation, because schools must be child friendly for the best they can. 

According to Kak Seto that the learning process is not only happening in 

schools, but also outside the school environment, for example through the 

studio and family. 
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While rejections appear for several reasons. First, a full day learning 

pattern requires physical and mental readiness, so students do not feel bored, 

depressed and frustrated. Second, the concept is indispensable in urban 

societies where their parents are busy working so that children do not get the 

attention of parents when the child comes home early. This is different from 

rural communities, where parents do not have busy like the urban 

community, even after school children are expected to help parents to meet 

the needs of his life. Third, the application of this concept requires more 

expensive funding than regular schools. This is because schools have to 

prepare supporting facilities and infrastructure, providing welfare of teachers 

and school staff because the school has extended the learning time in school. 

Based on the issue, what is really the focus of our attention is the 

pattern of implementation of character education more effectively. The 

Ministry of Education and Culture considers that schools are one of the most 

effective institutions to nurture children's character education when parents 

do not have more time and opportunities to provide meaningful attention and 

education to students. There are several objectives of character education to 

be achieved through the school, namely: (1) strengthening and developing 

the values of life that are considered important and necessary so that the 

personality of learners are typical as the values developed, (2) to correct the 

behavior of learners not in accordance with the values developed by the 

school, and (3) establishing a harmonious connection with family and 

society in playing the role of character education together (Kesuma, Triatna, 

& Permana, 2011: 9). 

Strengthening and developing character education has the meaning 

that education in schools is not a value dogmatization to learners, but a 

process that brings learners to understand and reflect how a value becomes 

important to be manifested in everyday behavior. In the process of learning 

in school academic mastery is positioned as a medium or means to achieve 

the goal of strengthening and character development. The purpose of 

character education is to correct the behavior of learners who do not conform 

to the values developed by the school. 

 

C. Conclusion 

Character education aims to form a nation that is strong, 

competitive, noble, moral, tolerant, mutually cooperative, spirited patriotic, 

dynamic, science-oriented and technologically all animated by faith and 

piety to God based on Pancasila. In order for character education objectives 
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to be achieved as expected, an institution is deemed necessary to implement 

them effectively. One institution that is considered effective in the 

implementation of character education is the school. The Ministry of 

Education and Culture as one of the ministers responsible for education 

initiated the concept of full day school as a forum for the implementation of 

character education. Although there are still many issues, but the concept 

needs to be studied more deeply for future generations to be better. 
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A. Pendahuluan 

Program MBS di Indonesia dievaluasi pada tahun 2000, 2002, 2005, 

dan 2010. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pembinaan MBS 

memberikan dampak positif, antara lain: (1) peningkatan manajemen sekolah 

yang lebih transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel; (2) 

peningkatan mutu pendidikan; (3) menurunnya tingkat putus sekolah; (4) 

peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

dengan strategi PAKEM; dan (5) peningkatan peran serta masyarakat 

terhadap pendidikan di SD.  

Pada tahun 2010 program Creating Learning Communities for 

Children (CLCC) mengadakan monitoring dan evaluasi implementasi MBS 

di Indonesia yang hasilnya antara lain: (1) tim MBS di tiap-tiap daerah 

bervariasi (latar belakang personelnya, kepemilikan program kerja, dan 

kesolidan dalam bekerjasama; (2) partisipasi daerah dalam memberikan dana 

untuk implementasi MBS beragam, yang rentangannya mulai milyaran 

rupiah sampai tidak mengalokasikan sama sekali; (3) gugus sekolah 

memiliki struktur organisasi yang jelas, tugas dan fungsi direncanakan 

dengan baik, dan melaksanakan program kerja secara rutin; (4) MBS di 

sekolah yang dijadikan pilot project, diimplementasikan 95% untuk tingkat 

sekolah, 91% kepala sekolah, 80% guru dan 35% anggota komite sekolah; 

(5) terkait dengan manajemen sekolah, mayoritas sekolah memiliki rumusan 

visi dan misi yang bisa dimengerti anggota komite sekolah, memiliki 

perencanaan sekolah dan memiliki prosentase yang tinggi dalam 

melaksanakan rencana tersebut, dan memiliki rencana program semester, 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tiap pokok bahasan; (6) 

dalam implementasi PAKEM, guru-guru kurang memahami cara 

mengimplementasikan PAKEM, melakukan pertemuan kerja kelompok 

mendiskusikan bermacam-macam metode mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan manajemen kelas; ketrampilan 

guru dalam mengevaluasi proses belajar perlu dikembangkan lebih lanjut, 

pengorganisasian peserta didik kurang baik, buku-buku sumber belajar 
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banyak yang tidak berkualitas, pembelajaran individual kadang-kadang 

kurang diminati peserta didik; dan (7) terkait partisipasi masyarakat, prinsip 

kerjasama telah diimplementasikan mayoritas sekolah, sekolah rata-rata 

belum memiliki pesrediaan air bersih, dan toilet yang baik, Komite sekolah 

memiliki kinerja yang baik dan dapat berperan sebagai advisor, supporter, 

controller and supervisor, partisipasi orangtuamemiliki kontribusi terhadap 

pembelajaran peserta didik. Berdasarkan monitoring dan 

evaluasiimplementasi MBS di SD, maka dapat dinyatakan bahwa SD di 

Indonesia bervariasi dalam implementasi MBS baik kuantitas maupun 

kualitasnya, serta terdapat berbagai masalah dan kendala implementasi 

MBS. Oleh karena itu, keberlanjutan program MBS di Indonesia perlu 

segera dilaksanakan.  

Keberlanjutan program MBS di Indonesia juga sebagai amanat 

kebijakan pemerintah, antara lain Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem PendidikanNasional. Pada Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan 

bahwa: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Penggunaan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai salah satu muatan 

MBS diamanatkan dalam Pasal 38 Ayat (2) dan 50 Ayat (1) bahwa: 

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan 

Provinsi untuk pendidikan menengah” dan “Pemerintah Kabupaten/Kota 
mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Pentingnya partisipasi 
masyarakat diamanatkan dalam Pasal 9 dan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) 

bahwa: “Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungansumber 
daya dalam penyelenggaraan pendidikan”; dan “Peran serta masyarakat 
dalampendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok,keluarga, 

organisasi profesi, pengusaha dan organisasikemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan dan pengendalianmutu pelayanan pendidikan”; serta 
“Bentuk peran serta dapat berupasumber, pelaksana dan pengguna hasil 
pendidikan”.  

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan program 

MBS di SD, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 

2014 mengamanatkan antara lain bahwa pada akhir tahun 2014 sebanyak 

90% SD di Indonesia telah menerapkan MBS dengan baik. Oleh karena itu, 
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langkah-langkah strategis guna peningkatan kuantitas dan kualitas SD yang 

menerapkan MBS dengan baik perlu disusun dan segeradilaksanakan. Untuk 

mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian 

Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014, maka diperlukan buku panduan 

sebagai rujukan untuk keberlanjutan dan pengembangan program MBS.  

Dalam rangka pemantapan dan pengembangan implementasi MBS 

SD di seluruh Indonesia. Melalui program manajemen berbasis sekolah ini 

pengelola diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang lebih 

dekat dan sesuai dengan kepentingan warga sekolah, peserta didik, dan 

masyarakat serta stakeholders lainnya. Dengan demikian, program yang 

dijalankan sekolah lebih relevan dengan kebutuhan, dan lebih dapat 

dipertanggungjawabkan (akuntabel) secara terbuka (transparan).  

Secara umum MBS digunakan sebagai pendekatan pengelolaan 

sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara menyeluruh 

(whole school development) dengan penekanan kepada tujuh komponen 

yaitu: (1) kurikulum dan pembelajaran, (2) peserta didik, (3) pendidik dan 

tenaga kependidikan, (4) pembiayaan, (5) sarana dan prasarana, (6) 

hubungan sekolah dan masyarakat, dan (7) budayadan lingkungan sekolah. 

 

B. Metode penelitian 

Penelitian kuantitatif secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu 

Penelitian Eksperimen (Experimental Research) dan Penelitian Non-

Eksperimen (Non Experimental Research) (Wiyono, 2007:21). Penelitian ini 

termasuk penelitian non-eksperimen dengan jenis rancangan penelitian 

deskriptif komparatif. Wiyono (2007:28) menyebutkan, bahwa “penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu 

fenomena sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan”. Dengan 
kata lain mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat suatu situasi, 

kondisi atau bidang interest tertentu. Penelitian deskriptif bisa berkenaan 

dengan asesmen tentang sikap atau pendapat, bisa juga berupa pemahaman 

terhadap suatu kasus, organisasi atau kehidupan masyarakat tertentu. 

Rancangan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau 

memaparkan tingkat motivasi berprestasi, memaparkan implementasi diklat 

kepemimpinan, serta korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara motivasi berprestasi dan diklat kepemimpinan. 
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C. Hasil penelitian 

Aspek yang dipaparkan pada deskripsi penelitian ini meliputi 

implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Data yang 

diperoleh dianalisis prosentase melalui program Excel pada windows 7. 

Seluruh angket disebarkan dan dijawab dengan baik serta semuanya 

kembali. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dan tanggapan yang 

baik dari pihak-pihak yang menjadi sampel pada penelitian ini. Menurut 

mereka data yang diperoleh dapat digunakan sebagai masukan untuk 

peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran khususnya manajemen 

sekolah. 

Berikut ini disajikan diskripsi data implementasi manajemen 

berbasis sekolah di sekolah dasar secara berurutan mulai dari manajemen 

kurikulum dan pembelajaran sampai manajemen budaya dan lingkungan 

sekolah. 

1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

kurikulum dan pembelajaran, maka disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 Implementasi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

5 

1 

0 

0 

72,4% 

27,6% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 

Dengan melihat tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa ada 72,4% 

responden yang implementasi manajemen kurikulum dan pembelajarannya 

dalam kriteria sangat tinggi, 27,6% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% 

termasuk dalam kriteria sedang, dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. 

Sedangkan skor rata-rata 91,1 sehingga termasuk dalam kriteria sangat 

tinggi.  

2. Manajemen Peserta Didik 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

peserta didik, maka disajikan tabel sebagai berikut: 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 50 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

Tabel 2 Implementasi Manajemen Peserta Didik 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

5 

1 

0 

0 

75,1% 

24,9% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 

 

Dengan melihat tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa ada 75,1% 

responden yang implementasi manajemen peserta didik dalam kriteria sangat 

tinggi, 24,9% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk dalam kriteria 

sedang, dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. Sedangkan skor rata-rata 

89,9, sehingga termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan, maka disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3 Implementasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

4 

2 

0 

0 

59,6% 

40,4% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 

 

Dengan melihat tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa ada 59,6% responden 

yang implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

kriteria sangat tinggi, 40,4% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. Sedangkan 

skor rata-rata 79,7, sehingga termasuk dalam kriteria tinggi. 
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4. Manajemen Pembiayaan 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

pembiayaan, maka disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 Implementasi Manajemen Pembiayaan 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

5 

1 

0 

0 

81,2% 

18,8% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 

 

Dengan melihat tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa ada 81,2% responden 

yang implementasi manajemen pembiayaan dalam kriteria sangat tinggi, 

18,8% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk dalam kriteria sedang, 

dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. Sedangkan skor rata-rata 92,4, 

sehingga termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

 

5. Manajemen Sarana Prasarana 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

sarana prasarana, maka disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 5 Implementasi Manajemen Sarana Prasarana 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

4 

2 

0 

0 

61,6% 

38,4% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 
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Dengan melihat tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa ada 61,6% responden 

yang implementasi manajemen sarana prasarana dalam kriteria sangat tinggi, 

38,4% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk dalam kriteria sedang, 

dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. Sedangkan skor rata-rata 80,4, 

sehingga termasuk dalam kriteria tinggi. 

6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

hubungan sekolah dan masyarakat, maka disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 6 Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

3 

3 

0 

0 

51,2% 

48,8% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 

 

Dengan melihat tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa ada 51,2% responden 

yang implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam 

kriteria sangat tinggi, 48,8% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. Sedangkan 

skor rata-rata 62,4, sehingga termasuk dalam kriteria sedang. 

7. Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah 

Untuk mempermudah mengetahui tingkat implementasi manajemen 

budaya dan lingkungan sekolah, maka disajikan tabel sebagai berikut: 
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Tabel 7 Implementasi Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah 

No Kriteria Rentangan Skor Frekwensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

85 – 104 

66 – 84 

46 – 65 

26 – 45 

4 

2 

0 

0 

64,2% 

35,8% 

0% 

0% 

J u m l a h 6 100% 

 

Dengan melihat tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa ada 64,2% responden 

yang implementasi manajemen budaya dan lingkungan sekolah dalam 

kriteria sangat tinggi, 35,8% termasuk dalam kriteria tinggi, 0% termasuk 

dalam kriteria sedang, dan 0% termasuk dalam kriteria rendah. Sedangkan 

skor rata-rata 82,1, sehingga termasuk dalam kriteria tinggi. 

 

D. Pembahasan 

1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif tentang implementasi manajemen 

kurikulum dan pembelajaran yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi 

sebesar 72,4%, termasuk dalam kriteria tinggi sebesar 27,6%, termasuk 

dalam kriteria sedang sebesar 0%, dan termasuk dalam kriteria rendah 

sebesar 0%. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi 

implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran termasuk dalam 

kriteria sangat tinggi, kesimpulan ini juga didukung oleh skor rata-rata dari 

hasil analisis implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran yang 

juga menunjukkan bahwa kondisinya termasuk dalam kriteria sangat tinggi 

yaitu ditunjukkan dengan skor rata-rata sebesar 91,1. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi implementasi manajemen 

kurikulum dan pembelajaran sangat tinggi, hal tersebut tak terlepas dari 

persepsinya terhadap implementasi MBS yang bagus yaitu selain 

mempunyai dampak langsung yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan 

sehari-hari juga mempunyai dampak tidak langsung yang tinggi terhadap 

masa depan pendidikan dan sekolah. Jadi karena implementasi manajemen 

kurikulum dan pembelajaran mempunyai dampak yang tinggi terhadap 
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aktivitas pendidikan, maka membuat para guru terpacu untuk melaksanakan 

tugas dan aktivitasnya sebaik mungkin. 

2. Manajemen Peserta Didik  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif hasil implementasi manajemen peserta 

didik termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 75,1%, termasuk 

dalam kriteria tinggi sebesar 24,9%, termasuk dalam kriteria sedang sebesar 

0%, dan termasuk dalam kriteria rendah sebesar 0%. Sehingga secara umum 

dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen peserta didik termasuk 

dalam katagori sangat tinggi. kesimpulan ini didukung oleh skor rata-rata 

data hasil pelaksanaan implementasi manajemen peserta didik yang juga 

menunjukkan bahwa kondisinya termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 

ditunjukkan dengan skor arat-rata sebesar 89,9. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen peserta 

didik sebagai sarana implementasi MBS secara menyeluruh selalu memberi 

informasi, memberikan pandangan, merencanakan informasi, selalu memberi 

langkah awal, memberi pengarahan, merangkumkan informasi, mengadakan 

perbaikan, mengkoordinasi kegiatan, membantu permasalahan, memberi 

kenyataan kerja, menilai tugas, suka membuat kompromi, berusaha 

menghilangkan ketegangan, membantu terjadinya komunikasi, peka menilai 

iklim emosional, mengamati proses kerjasama, merumuskan standar, aktif 

memberi kepercayaan, dan membantu memecahkan masalah. Khususnya 

bagi peserta didik. 

3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif tentang implementasi manajemen pendidik 

dan tenaga kependidikan yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi sebesar 

59,6%, termasuk dalam kriteria tinggi sebesar 40,4%, termasuk dalam 

kriteria sedang sebesar 0%, dan termasuk dalam kriteria rendah sebesar 0%. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi implementasi 

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan termasuk dalam kriteria 

tinggi, kesimpulan ini juga didukung oleh skor rata-rata dari hasil analisis 

implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang juga 

menunjukkan bahwa kondisinya termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 

ditunjukkan dengan skor rata-rata sebesar 79,7. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi implementasi manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan tinggi, hal tersebut tak terlepas dari 
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persepsinya terhadap implementasi MBS yang bagus yaitu selain 

mempunyai dampak langsung yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan 

sehari-hari juga mempunyai dampak tidak langsung yang tinggi terhadap 

masa depan pendidikan dan sekolah. Jadi karena implementasi manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai dampak yang tinggi terhadap 

aktivitas pendidikan, maka membuat para guru terpacu untuk melaksanakan 

tugas dan aktivitasnya sebaik mungkin sehingga implementasi manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan ke depan akan masuk kategori sangat 

tinggi. 

4. Manajemen Pembiayaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif tentang implementasi manajemen 

pembiayaan yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi sebesar 81,2%, 

termasuk dalam kriteria tinggi sebesar 18,8%, termasuk dalam kriteria 

sedang sebesar 0%, dan termasuk dalam kriteria rendah sebesar 0%. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi implementasi 

manajemen pembiayaan termasuk dalam kriteria sangat tinggi, kesimpulan 

ini juga didukung oleh skor rata-rata dari hasil analisis implementasi 

manajemen pembiayaan yang juga menunjukkan bahwa kondisinya 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu ditunjukkan dengan skor rata-rata 

sebesar 92,4. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi implementasi manajemen 

pembiayaan sangat tinggi, hal tersebut tak terlepas dari persepsinya terhadap 

implementasi MBS yang baik yaitu selain mempunyai dampak langsung 

yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan sehari-hari juga mempunyai 

dampak tidak langsung yang tinggi terhadap masa depan pendidikan dan 

sekolah. Jadi karena implementasi manajemen pembiayaan mempunyai 

dampak yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan, maka membuat para guru 

terpacu untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya sebaik mungkin 

khususnya di bidang pembiayaan pendidikan. 

5. Manajemen Sarana Prasarana 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif tentang implementasi manajemen sarana 

prasarana yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi sebesar 61,6,6%, 

termasuk dalam kriteria tinggi sebesar 38,4%, termasuk dalam kriteria 

sedang sebesar 0%, dan termasuk dalam kriteria rendah sebesar 0%. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi implementasi 

manajemen sarana prasarana termasuk dalam kriteria tinggi, kesimpulan ini 
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juga didukung oleh skor rata-rata dari hasil analisis implementasi 

manajemen sarana prasarana yang juga menunjukkan bahwa kondisinya 

termasuk dalam kriteria tinggi yaitu ditunjukkan dengan skor rata-rata 

sebesar 80,4. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi implementasi manajemen 

sarana prasarana, hal tersebut tak terlepas dari persepsinya terhadap 

implementasi MBS yang bagus yaitu selain mempunyai dampak langsung 

yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan sehari-hari juga mempunyai 

dampak tidak langsung yang tinggi terhadap masa depan pendidikan dan 

sekolah. Jadi karena implementasi manajemen sarana prasarana mempunyai 

dampak yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan, maka membuat para guru 

terpacu untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya sebaik mungkin 

sehingga implementasi manajemen sarana prasarana ke depan akan masuk 

kategori sangat tinggi. 

6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif tentang implementasi manajemen 

hubungan sekolah dan masyarakat yang termasuk dalam kriteria sangat 

tinggi sebesar 51,2%, termasuk dalam kriteria tinggi sebesar 48,8%, 

termasuk dalam kriteria sedang sebesar 0%, dan termasuk dalam kriteria 

rendah sebesar 0%. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa 

kondisi implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat 

termasuk dalam kriteria tinggi, kesimpulan ini juga didukung oleh skor rata-

rata dari hasil analisis implementasi manajemen hubungan sekolah dan 

masyarakat yang juga menunjukkan bahwa kondisinya termasuk dalam 

kriteria sedang yaitu ditunjukkan dengan skor rata-rata sebesar 62,4. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi implementasi manajemen 

hubungan sekolah dan masyarakat sedang, hal tersebut tak terlepas dari 

persepsinya terhadap implementasi MBS yang kurang baik. Jadi karena 

implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat mempunyai 

dampak yang sedang terhadap aktivitas pendidikan, maka membuat para 

guru terpacu untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya sebaik mungkin 

sehingga implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ke 

depan akan masuk kategori tinggi bahkan sangat tinggi. 

7. Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

gambaran bahwa kondisi objektif tentang implementasi manajemen budaya 
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dan lingkungan sekolah yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi sebesar 

64,2%, termasuk dalam kriteria tinggi sebesar 35,8%, termasuk dalam 

kriteria sedang sebesar 0%, dan termasuk dalam kriteria rendah sebesar 0%. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi implementasi 

manajemen budaya dan lingkungan sekolah termasuk dalam kriteria tinggi, 

kesimpulan ini juga didukung oleh skor rata-rata dari hasil analisis 

implementasi manajemen budaya dan lingkungan sekolah yang juga 

menunjukkan bahwa kondisinya termasuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu 

ditunjukkan dengan skor rata-rata sebesar 82,1. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi implementasi manajemen 

budaya dan lingkungan sekolah tinggi, hal tersebut tak terlepas dari 

persepsinya terhadap implementasi MBS yang baik yaitu selain mempunyai 

dampak langsung yang tinggi terhadap aktivitas pendidikan sehari-hari juga 

mempunyai dampak tidak langsung yang tinggi terhadap masa depan 

pendidikan dan sekolah. Jadi karena implementasi manajemen budaya dan 

lingkungan sekolah mempunyai dampak yang tinggi terhadap aktivitas 

pendidikan, maka membuat para guru terpacu untuk melaksanakan tugas dan 

aktivitasnya sebaik mungkin. 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1) Kondisi implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran di sekolah 

dasar termasuk pada kualitas sangat tinggi. 2) Kondisi implementasi 

manajemen peserta didik di sekolah dasar termasuk pada kualitas sangat 

tinggi. 3) Kondisi implementasi manajemen pendidik dan tenaga 

kependidikan di sekolah dasar termasuk pada kualitas tinggi. 4) Kondisi 

implementasi manajemen pembiayaan di sekolah dasar termasuk pada 

kualitas sangat tinggi. 5) Kondisi implementasi manajemen sarana prasarana 

di sekolah dasar termasuk pada kualitas tinggi. 6) Kondisi implementasi 

manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah dasar termasuk 

pada kualitas sedang. 7) Kondisi implementasi manajemen budaya dan 

lingkungan sekolah di sekolah dasar termasuk pada kualitas tinggi. 
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A. Introduction 

Quality assurance of education is a system in quality management 

that is able to empower all resources as optimal as possible in every form of 

educational service which is done comprehensively and integrated in 

achieving the quality of education. This is in line with the opinion expressed 

by Arcaro (1995:45) that: 

“The model of school improvement and the quality process, both 
attempts to identify best practices used as a standard for measuring 

all parallel improvements between organizational practices and the 

expected outcome achievement through school mission.” 

 The implementation of education quality assurance system 

conducted by each level of educational unit aims to improve the quality of 

education measured by using a good management strategy. Each level of 

educational unit defined as a solution in the provision of education is 

elaborated from some form of decision in favor of a model such as, in the 

PP. No. 32 of 2003 of SNP chapter 91 paragraphs 1, 2, and 3 on 

guaranteeing the quality of education were mentioned that: 

1. Each unit of education in formal and non-formal must conduct 

quality assurance 

2. Quality assurance of education as referred to in paragraph 1 

aims to meet or exceed the National Education Standards. 

3. Quality assurance of education as referred to in paragraph 1 

shall be carried out gradually, systematically and planned in a 

quality assurance program having clear targets and time frame. 

 The quality assurance system has been conducted periodically, 

planned and measurable which is done every four years at every level of 

education unit, as contained in Law Number 20 Year 2003 on National 

mailto:ratmataju@yahoo.com
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Education System, CHAPTER XVI Part Two Article 60 on Accreditation 

conducted by the School Accreditation Board (BAS). However, the quality 

assurance system conducted through the accreditation of schools has not 

been implemented maximally, because it has not been used as feedback as a 

form of coaching, development and improvement of the quality of education. 

And the process of development of the new school accreditation results  

can be seen after four years later at the time of re-accreditation at the school 

concerned. In addition, the results of accreditation schools have not been 

able to provide recommendations on the best solution in improving the 

quality of education in schools. 

 This condition causes the researcher to develop a quality assurance 

model in education at the level of educational unit that can measure school 

performance in operational service of education which is more systematic, 

structured and can measure the development and improvement of quality of 

education, through audit of school management based on school’s 
performance. 

 This model is developed with the aim that the level of educational 

units is able to plan, run and control the educational process that ensures the 

achievement of expected quality in accordance with predetermined 

standards. 

2. Research Focus 

Analysis of the needs for education quality assurance model based on 

school performance audit according to standard of school / madrasah 

management in Makassar 

3. Research Objective 

This study aims to develop a model of quality assurance based education 

audit of school performance according to the standards of school 

madrasah management in Makassar. 

 

B. Literature Review 

1. Quality Assurance of Education  

 Quality assurance of education is a system in quality management 

that aims to empower all resources as optimal as possible in every form of 

educational services are done comprehensively and integrated in achieving 

the quality and quality of education. This is in line with the opinion 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 60 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

expressed by Arcaro (1995: 45) that: 

"The model of school improvement and the quality process, both 

attempts to identify best practices used as a standard for measuring 

all parallel improvements between organizational practices and 

expected outcomes through school missions.” 

 The implementation of education quality assurance system 

conducted by each level of educational unit aims to improve the quality of 

education measured by using a good management strategy. Each level of 

educational unit defined as a solution in the provision of education is 

elaborated from some form of decision in favor of a model such as, in the 

PP. No. 32 of 2003 of SNP chapter 91 paragraphs 1, 2, and 3 on 

guaranteeing the quality of education were mentioned that: 

a. Each unit of education in formal and non-formal must conduct 

quality assurance 

b. Quality assurance of education as referred to in paragraph 1 

aims to meet or exceed the National Education Standards. 

c. Quality assurance of education as referred to in paragraph 1 

shall be carried out gradually, systematically and planned in a 

quality assurance program having clear targets and time frame. 

 

Quality assurance is an obligation for educational institutions, 

because quality assurance is a form of control in every process of education 

services and can enrich the model improvement and development of schools 

conducted to improve the quality of educational institutions to be 

implemented in accordance with the standard context that has been set. One 

quality management system can be done by documenting the vision, 

mission, and quality policy, quality objectives and several levels of 

documents, from quality planning, quality procedures, process operational 

standards and quality records. 

 The quality assurance system has been conducted periodically, 

planned and measurable which is done every four years at every level of 

education unit, as contained in Law Number 20 Year 2003 on National 

Education System, CHAPTER XVI Part Two Article 60 on Accreditation 

conducted by the School Accreditation Board (BAS). However, the quality 

assurance system conducted through the accreditation of schools has not 

been implemented maximally, because it has not been used as feedback as a 

form of coaching, development and improvement of the quality of education. 

And the process of development of the new school accreditation results can 
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be seen after four years later at the time of re-accreditation at the school 

concerned. In addition, the results of accreditation schools have not been 

able to provide recommendations on the best solution in improving the 

quality of education in schools. 

 This condition causes the researcher to develop a quality assurance 

model in education at the level of educational unit that can measure school 

performance in operational service of education which is more systematic, 

structured and can measure the development and improvement of quality of 

education, through audit of school management based on school’s 
performance. 

 The audit of school management at the educational unit level is not 

inspection or checking and healing, but a process of improvement and 

development or management control system in improving the quality of 

education at the level of education unit. This is in line with the opinion 

expressed by Stebbing in Dorothea E. in Wahyuni (2003) describes the 

following quality assurance activities: 

a. Quality assurance is not quality control or inspection, but both 

activities are only part of a commitment to quality as a whole 

b. Quality assurance is not an exceptional checking activity. 

c. Quality assurance is not the responsibility of the design department, 

but it requires people who can be responsible in making decisions in 

the field of design 

d. Quality assurance is not a very costly field. 

e. Quality assurance activities are control activities through the 

procedures properly, so as to achieve improvement in efficiency, 

productivity, and profitability 

f. Quality assurance is not a panacea to cure diseases. but can do 

everything right from the start and every time 

 

 One of the most decisive strategies in improving the quality and 

quality of education is planning. And one of the benefits of school 

management audit results is that it can serve as preliminary information in 

preparing the right plan. This model is developed with the aim that the level 

of educational units is able to plan, run and control the educational process 

that ensures the achievement of the expected quality in accordance with 

predetermined standards. And the model of quality management education 

with school management audit system refers to the implementation of ISO 

9001: 2000 quality management system that is able to make the working 
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system in the school environment into a documented work standard, work 

clarity, understand the various policies and operational procedures that apply 

in schools, school management and monitoring of school services to 

education stakeholders, (adopted from the implementation of ISO 9001: 

2000 quality management system). The scope of the audit based quality 

assurance model refers to the PP. No. (4) standard of educator and education 

personnel (5) standard of facilities and infrastructure (6) standard of 

management (7) standard of financing (8) standard assessment. 

2. Definition of School Management Audit 

There are several audit notions given by some experts in the field of 

accounting such as Arens and Loebbecke (1997: 2) which states that: 

” Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of 

correspondence between the information and established criteria 

auditing should be done by a competent independent person.” 

 

Further stated by Mulyadi (1990: 4) that the audit is:  

A systematic process for obtaining and evaluating evidence 

objectively about statements on activities and events with a view to 

establishing the degree of conformity between statements with 

predefined criteria and the delivery of the results to interested users 

From some audit notes that have been described by two experts above, it can 

be concluded that the audit is a systematic process conducted by a competent 

and independent person by collecting and evaluating the evidence and aims 

to provide income on the fairness of the report. 

Public accounting professional standards (2001) divide the audit into 

three groups namely: 1) audits of financial statements, (2) compliance audits 

and (3) operational audits. In this study we will focus on one of the three 

groups above the operational audit, because the focus of this study is the 

study of school management. The operational audit is a systematic review of 

the operational activities of the school organization in relation to the 

educational objectives of the school. Because the purpose of school 

management audit is to assess school performance and compare it with 

educational management standards in established schools. 

The school management audit is designed to find the cause of the 

weaknesses in the monitoring and control processes that have been carried 
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out, as well as to find the weaknesses of the school program / activity 

management, analyze the impacts caused by the weakness and to undertake 

or determine corrective action relating to those weaknesses referring to the 

quality standard of education as stated in Government Regulation no. 32 of 

2013 on National Education Standards are: (1) standard of content (2) 

process standard (3) competency standard (4) educator standard and 

educational staff (5) standard of facilities and infrastructure (6) management 

standard (7) financing standard (8) assessment standard. 

3. The Purpose of School Management Audit 

 School management audit aims to identify activities, programs and 

school activities that still require improvement so that with the 

recommendations given will be able to achieve improvement and operational 

management of various programs and school activities will be more effective 

and efficient. The results of a school management audit can be in the form of 

improvements to school program planning, work methods, assessment 

standards, resource management processes and so on depending on the 

weaknesses in the operational process of audited school operations. The 

basic purpose of the school management audit is the efficiency and 

effectiveness of school performance. 

4. Basic Principles of School Management Audit 

There are seven basic principles that must be considered for the 

audit of school management to achieve the purpose of school management 

audit well that includes: 1) Audit is emphasized on audit objects that have 

the opportunity to be improved, 2) Prepared assessment of audit object 

activity, 3) Disclosure in report on positive findings, 4) Identification of 

individuals responsible for deficiencies that occur, 5) Determination of 

actions against individuals who should be responsible, 6) Law enforcement, 

7) Investigation and prevention of administrative / management 

malfunctions, and 8) Recommendations and improvements. (Adopted from 

IBK Bayangkara 2010) 

5. Scope of School Management Audit 

The scope of the management audit is inseparable from the 

education management function as the basis of the implementation of the 

model of quality assurance of education at the level of educational unit that is 

planning, organizing, directing and controlling the eight national education 

standards as mandated in the Government Regulation No. 32 of 2013 on the 

National Standards of Education namely: (1) standard of content (2) process 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 64 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

standard (3) competency standard (4) educator standard and educational staff 

(5) standard of facilities and infrastructure (6) management standard (7) 

financing standard (8) assessment standard. Which serves as a basis in 

educational planning at school. The scope of the audit-based quality 

assurance model can be seen in Figure 1, below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. School Management Audit Framework (adopted from IBK 

Bayangkara 5: 2010) 

 

The framework of an audit-based quality assurance model of 

education begins with the standards that serve as the basis / reference in 

conducting school management audit, namely PP. 32 of 2013 on SNP. Based 
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temporary objective of the audit before entering the school management 

audit stage. 

6. Steps of School Management Audit 

a. Audit Introduction 

This activity is carried out in preparation for further audit to obtain 

information about the background of the object to be audited, to see any 

indications or weaknesses that need to be fixed as a basis for making 

conclusions. Although this is only a temporary conclusion but can be used as 

a provisional basis for determining the objectives, scope, audit objectives, 

and determination of the criteria and evidence required in a school 

management audit. This is in line with the opinion put forward by 

Bayangkara (2008: 22) that, "Although these conclusions are still transient, 

findings obtained during the early stages of management audit can be used 

as a provisional basis for determining the objectives, scope, audit objectives, 

and determining the necessary criteria and evidence". Stages in the 

preliminary audit of school performance are as follows: (1) Determination of 

audit objectives, (2) Determination of audit scope, (3) Development of 

criteria in audit and (4) Conclusion of audit result 

b. Review of School Management Control 

 process of collecting, analyzing information, evaluating and 

utilizing all actions of school management in controlling. Management 

control systems in schools should ensure that schools have implemented 

effective and efficient school management strategies. 

c. Further School Management Audit 

This activity aims to obtain sufficient evidence to support the actual 

audit objectives, which have been established based on the results of the 

review and testing of school management controls that have been carried out 

in the preliminary audit. For this purpose, there are several steps to be taken 

in this stage: (1) collect additional background information to obtain 

information on more complete data in analyzing all school program activities 

as a basis for audit decision making. (2) obtaining evidence or facts of 

information that can be used as a basis for decision-making in accordance 

with audit criteria or standards such as audit objects, relevant and 

meaningful (material). (3) summarize and group evidence in groups 

according to the objective elements or indicators of each audit object 

including criteria, causes and consequences, relating to educational standard 

of education. (4) the development of the findings in the follow-up audit aims 
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to know more clearly the existence of deviations as a result of the process of 

organizing school programs that become the object of audit, and then 

recommend corrective action. (5) changes in the extent and direction of the 

development of findings lead to efforts to make changes as an innovative 

form of  

the direction or pressure of the audit object that has been planned if 

necessary to expand the scope of audit management 

d. Reporting 

Reporting of audit results that are compiled based on the flow of 

information gained during the audit phase, and focuses on the presentation of 

reports for the benefit of audit users or education stakeholders i.e. the 

government, the community and the school itself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 

School Management Audit Steps Scheme 
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the mind as a rule in practice. The purpose of this research is as a 

preliminary study to develop a quality assurance model at the level of 

educational unit, and is the basis used for the development of products to be 

produced. This idea underlies the selection of a development model that will 

facilitate the education unit in the form of evaluation of school management 

components implemented in order to measure the efficiency and 

effectiveness of school programs according to Government Regulation no. 

32 of 2013 on National Education Standards (SNP).  

As a form of research using descriptive analytic design, in this stage 

the authors do the exploration by collecting descriptive data as much as 

possible and pour it in the form of reports and descriptions. Needs analysis is 

done to study the literature and conduct research on a small scale. While 

analytical activities are conducted throughout the research process. The 

several criteria used to develop the product are: (1) whether the product will 

be developed in accordance with the needs of the educational unit? (2) does 

the condition of existing educational units enable the success of the product? 

(3) whether human resources with the skills, knowledge and experience 

available to develop the product? (4) is it enough time to develop the 

product? 

After reviewing the literature and obtaining the necessary 

information, the next step is to plan the manufacture of the product, the plan 

includes: (1) Product object. (2) Users. (3) Description of product 

components and how to use them. During product development there will be 

some changes, it does not mean the initial determination is not mature. An 

important aspect of planning is an object statement to be achieved on a 

product to be developed later, the researcher creates a prototype product or 

product design by creating school management audit modules and 

instruments based on the quality standards required by the government. This 

stage is filled with activities to prepare conceptual framework of model and 

evaluation tool of school program. Before the design stage of the product 

proceeds to the next stage, the module product design and evaluation 

instruments need to be validated. Validation of product design is done by 

experts in order to measure the level of efficiency and effectiveness of the 

product. Based on the validation results of the experts, there is a possibility 

of product design still needs to be improved in accordance with the 

suggestion of the validator. 

The data collection in this research was conducted by observation 

technique, documentation, interview, questionnaire and audit format of 

school management which has been validated by expert team and user 
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response analysis, as the main format in this study with developed criteria 

referring to eight national standard of education. 

 

D. Research Result 

Preliminary study conducted shows that the quality assurance 

system of education conducted so far by supervisors and the quality control 

of education on school performance has not been able to see the results 

maximally because the main things in preparation, process and results 

achieved in the supervision that has not been done /not recorded well in the 

form of data / reports in detail and details of problems in school activities 

and programs. So that the results of supervision that sometimes only in the 

form of observation becomes unclear, consequently the follow-up of 

surveillance becomes pseudo even endless. This conclusion is the result of 

research conducted by: (1) Asep Rosidi: 2013 on the implementation of 

quality assurance system at State Senior High School in Bandung Regency. 

(2) Ahmad Kosasih's Research (2010) in dissertation entitled: "Management 

of Quality Improvement of Education (Principal and Teacher Performance 

Improvement Strategy through MKKS and MGMP in learning at State 

Junior High School in Garut Regency). (3) Research Aan Rohanda (2011), 

entitled: "Management of Quality Improvement of Education at SMP 

Rintisan Standar Nasional" (4) Research Hj. Enong Sofwanah (2009) 

entitled: "Learning Management Contribution to Quality of Student Learning 

Result and Its Impact on School Performance" (Study of Quality 

Improvement of Learning Result and Performance of Primary School in 

Pandeglang District). (5) The research of M. Ali Hasan (2010) entitled: 

"Quality School Management" (Contribution of Principal Leadership, 

Organizational Culture, Teacher Commitment and Public Participation on 

Quality of Junior High School Categorized School Standards National 

Standard in Indramayu District). 

The results of research conducted at several levels of educational 

units that amounted to 31 schools, high school / vocational school 10, junior 

high school 10 and 11 schools with school principals and vice principals. 

Description of research results described as follows: 

1. Description of Needs Analysis of Quality Assurance Model Based on 

Performance Audit on Education Unit Level 

a. Description of Model Development as required 

Description of the results of research on the analysis of the needs of 

quality assurance model of education-based audit on the level of 
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educational units for indicators of needs analysis of education 

quality assurance model based on school performance audit can be 

seen in table 1 as follows: 

Table 1 

Data Recapitulation Result of Model Needs Analysis 

Quality Assurance for Education Based on School Performance 

Audit 

Category Total Percentage 

Very 

Necessary 

21 68.20 

Necessary 10 31.80 

Less 

Necessary 

0 0 

Unnecessary 0 0 

Total 31 100 

 

The result of data recapitulation to analysis of model development 

needs indicates that the average level of educational unit requires the 

development of a quality assurance model based on performance 

audit. This can be seen from the respondents' answers, from 31 

headmasters from all levels of education unit 21 people or 68.20% 

of the principals gave a very necessary answer and 10 people or 

about 31.80% who provided the necessary answers and none gave 

less necessary and unnecessary answers. This data demonstrates the 

need for the development of an audit-based quality assurance model 

developed on the basis of educational management standards and 

systematically performed both internally and externally developed 

through a school performance audit based on objective evidence, 

establishing a level of conformity between statements with 

established standards and to identify activities, programs and school 

activities that still require improvement so that with the 

recommendations given later will be achieved improvement and 

operational management of various programs and school activities 

will be more effective and efficient. 

b. Description Implementation of Quality Assurance Model Based on 

Audit Education 
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Data of research result about requirement analysis of 

implementation of education quality assurance based on audit 

model can be seen in tables of data regeneration in table  

Table 2 

Data Recapitulation Result of Needs Analysis 

Implementation of Quality Assurance Model of Education Based on 

School Performance Audit 

 

Category Total Percentage 

Very 

Necessary 

18 59.24 

Necessary 12 38.71 

Less 

Necessary 

1 2.05 

Unnecessary 0 0 

Total 31 100 

 

Table 2 shows that the implementation of the quality assurance 

model is necessary. It can be seen from 31 headmasters at all levels 

of education units of 18 people or 59.24% who provided the very 

necessary answers and 12 people or 38.71% who provided the 

necessary answers, only one person gives less necessary answers 

and no one responds unnecessarily. 

The results of this study indicate that an audit-based quality 

assurance system is needed to improve the quality of education 

because this is done by focusing on audit objects that have the 

opportunity to be improved and have a pre-requisite assessment of 

audit object activity. This quality assurance system discloses 

positive findings because it identifies the individuals responsible for 

the deficiencies that occur and can determine the actions against the 

responsible individuals thus doing this school performance audit 

can prevent the occurrence of administrative or management 

malfunctions. This system can also provide recommendations and 

improvements to the results of the audit, because the quality 

assurance system is done in three stages of preliminary audit, a 

review of management control and advanced management audit. 

c. Description of Success of Audit Based Quality Assurance Model 
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Description of data needs analysis of the success of quality 

assurance model of education based on performance audit can be 

seen in table 3 below: 

Table 3 

Recapitulation Data Result of Needs Success Analysis 

Quality Assurance Model Based on School Performance Audit 

 

 

This 

data 

indicates 

that all 

responde

nts from 

31 

principal

s and 

vice 

principals gave answers on the success to be gained from the 

development of this model as Very Necessary i.e. 20 respondents or 

64.52% and 11 people or 35.48% answers are Necessary to be made 

to the successful development of this model. 

Needs analysis on the success of the quality assurance model based 

on school performance audit is needed to identify school activities / 

programs and activities that still require improvement in school 

program planning, standard appraisal work methods, and resource 

management processes for school efficiency, and effectiveness. In 

addition, the success of quality assurance model based on 

performance audit can serve as the basis for the development of 

work culture and school development towards the better. 
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e-mail : hotnertampubolon@yahoo.com 
 

A.  Pendahuluan 

      Pendidikan yang merupakan  amanat dalam Undang -Undang No 20 

tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional,adalah sebagai suatu usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 

dirinya.Diharapkan setiap anak didik dapat dan mampu sertamemiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan. Potensi pribadi sebagai pengembangan diri 

yang diperlukan  bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara diyakini 

sebagai salah satu cara bagi suatu bangsa untuk membebaskan diri dari 

kemiskinan dan sebagai modal untuk menjadi bangsa yang cerdas.  Ada 

tujuh unsur yang terlibat dalam keberhasilan sebuah sistim pendidikan dalam 

suatu unit sekolah, yaitu (1) Peserta didik (2) Pendidik (3) Interaksi edukatif 

(4) Tujuan pendidikan (5) Materi pendidikan (6) Alat dan metode 

pendidikan dan (7) Lingkungan pendidikan.Dari ketujuh unsur tersebut 

terdapat dua unsur hidup yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan yaitu 

peserta didik dan pendidik.Pendidik merupakan unsur utama, meskipun 

bukan sebagai unsur mutlak sebagai penentu keberhasilan 

pendidikan.Keberhasilan proses pendidikan ditinjau dari berbagai unsur 

sebagai input dan selanjutnya diproses hingga menghasilkan output, dalam 

proses inilah berbagai macam tindakan dan treatmen dilaksanakan untuk 

meningkatkan kinerja sekolah.Kinerja sekolah dapat tercapai dengan 

mengoptimalkan seluruh potensi internal di usahakan dan dikelola secara 

baik untuk mencapai tujuan sekolah yaitu kepuasan 

stakeholders.Stakeholders adalah merupakan partisipan di dalam 

meningkatkan kinerja, sehingga agar pengelolaan sekolah dapat mencapai 

kinerja yang diharap seluruh partisipan harus berkomitmen dalam suatu 

budaya organisasi. seperti  Kinerja guru berbeda – beda pada setiap individu, 

hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain budaya kerja guru 

tersebut dan budaya organisasi di mana guru tersebut berkarya optimalisasi 

kinerja guru secara kumulatif menjadi kinerja sekolah. Kinerja guru dan 
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budaya organisasi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Guru yang 

mempunyai kualitas bagus, terampil dan kompeten di bidangnya bisa 

menjadi tidak efektif dan berprestasi apabila budaya organisasi tidak 

mendukung. Sebaliknya guru yang belum memenuhi standar kompetensi 

akan dapat berprestasi dengan dukungan budaya organisasi.  

      Penelitian mengenai efektifitas dan optimalisasi budaya organisasi ini 

dilakukan dengan pemahaman bahwa budaya organisasi sangat menentukan 

perjalanan dan keberhasilan sebuah organisasi atau sekolah dalam mencapai 

tujuan. Apakah organisasi tersebut akan berkembang lebih bagus atau justru 

mengalami penurunan yang berakibat kehancuran. Penulis tertarik untuk 

meneliti budaya organisasi di lembaga pendidikan, khususnya di SMA 

FAJAR Jakarta TimurSekolah karena penulis mempunyai kepercayaan 

bahwa pendidikan merupakan salah satu alat untuk menjadikan sebuah 

bangsa dan negara menjadi maju dan berkembang serta masyarakatnya hidup 

sejahtera.Mengacu pada system pendidikan nasional, penulis meyakini 

bahwa pendidikan merupakan alat untuk menjadikan bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang cerdas yang akhirnya dapat membawa peningkatan 

pada taraf kehidupan rakyatnya. Pendidikan juga membentuk karakter siswa 

sehingga diharapkan ketika mereka menjadi pemimpin negara kelak mereka 

akan menjadi pemimpin yang mempunyai nurani, berkarakter dan 

berdedikasi terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Tujuan tersebut akan 

tercapai hanya apabila sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

mempunyai budaya organisasi yang mendukung.    

      Pendidikan bertugas menyediakan prinsip-prinsip dasar untuk 

mengorganisasikan pengalaman, termasuk nilai-nilai dan norma yang 

diharapkan akan menjadikan murid terbentuk menjadi manusia yang baik. 

Bersamaan dengan itu, yang paling penting, adalah bagaimana pendidikan 

mampu memahami diri anak didik dan memahami tuntutan masyarakat atas 

pendidikan. Kemampuan untuk memahami hanya muncul melalui 

keikutsertaan di dalam konteks yang membuat realitaspendidkan  itu sendiri. 

Jika dikembalikan ke konteks pendidikan, maka pemahamanlah yang akan 

membuat anak didik  mampu menggunakan berbagai informasi baru yang 

diperolehnya, sehingga dapat secara progresif mengorganisasikan dan 

memperkaya apa yang sudah ia ketahui.Sementara itu, tugas pendidik adalah 

menciptakan ruang-ruang yang memunculkan situasi problematik, yang akan 

merangsang pertumbuhan kemampuan membuat keputusan dan tindakan. 

Namun memahami tidak lagi dimengerti sebagai semata-mata tantangan 

kognitif.Memahami tidak lagi secara eksklusif didefenisikan sebagai 
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keberhasilan pencapaian intelektual, latihan-latihan memproses informasi, 

ataupun metode keilmuan. 

Terlepas dari pengaturan UU pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 

universal di dalam kehidupan manusia,dimana pun dan kapan pun berada di 

belahan  dunia ini terdapat pendidikan. Pendidikan dipandang merupakan 

kegiatan manusia untuk memanusiakan dirinya, yaitu manusia berbudaya, 

salah satu tempat dan organisasi dimana pendidikan itu berlangsung adalah 

sekolah.Sekolah merupakan satu-satunya institusi sosial yang secara khusus 

dan terorganisir bertanggung jawab mengembangkan anak didik untuk 

memiliki pengetahuan dan keterampilan tidak hanya terkait kebenaran, 

namun juga keindahan serta keadilan.Dalam perspektif ini keberhasilan 

pendidikan tidak hanya terbatas pada prestasi akademik atau intelektual 

tetapi juga berperilaku baik atau menjadi pribadi yang berkarakter. 

Indonesia sebagai negara berkembang, pada saat ini mengalami berbagai 

masalah seperti krisis ekonomi, krisis pendidikan bahkan krisis akhlak.Krisis 

ekonomi dapat dilihat dengan banyaknya pengangguran sehingga banyak 

orang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.Dengan demikian, ada 

sebagian orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang 

berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

anak.Selain itu, ada sebagian orang tua yang mengejar karier untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kehidupan anak 

terabaikan.Kenyataan saat ini dengan meningkatnya berbagai kebutuhan, 

posisi ibu rumah tangga telah bergeser.Biasanya ibu rumah tangga hanya 

mengurus keluarga dan membesarkan anak, tetapi pada saat ini ibu rumah 

tangga telah bekerja seperti halnya kepala keluarga.Organisasi sekolah saat 

ini di tuntut harus lebih peka terhadap fenomena yang terjadi pada 

masyarakat luas, kepekaan juga diarahkan pada ekspekstasi masyarakat atas 

keluaran lembaga pendidikan, lulusan yang tidak siap pakai dan displin 

pribadi yang kurang baik.Secara institusi organisasi sekolah meluluskan 

peserta didik yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat, industry maupun 

lapangan kerja. Kenyataan yang terjadi lulusan sekolah tidak dapat 

menampilkan diri sebagai pribadi yang terampil, mandiri dan berkarakter 

serta bertanggung jawab, hal ini dirasakan masyarakat secara 

umum.Fenomena lulusan sekolah hanya untuk mengejar ijajah dan 

intellectual harus sudah berubah orientasi dengan disiplin,karakter dan 

kecerdasan emosional yang dapat mengendalikan dan memotivasi dirinya. 

Disiplin diri, kecerdasan emosional dan karakter hal yang sulit untuk 

diajarkan dengan metode pembelajaran, namun lebih praktis untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 
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sekolah.Karena itulahSMA Fajar, dalam membentuk disiplin, karakter dan 

emosi para peserta didik, mempertahankan konsep Budaya Organisasi 

sebagai suatu yang mengikat dalam kehidupan sekolah. Budaya organisasi 

yang sering di sebut sebagai CHAMPION, memiliki nilai atau values, C = 

Courageus, H= Honest. A= Active, M= Moral, P= Positive, I= Innnovative, 

O= Optimistic dan N= Nobel.Dengan latar belakang ini penulis tertarik 

untuk meneliti lebih dalam perihal Budaya organisasi penghela kinerja 

sekolah 

 

B. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini adalah efektivitas budaya organisasi sbagai 

penghela kinerja sekolah di SMA Fajar Jakarta Timur, Penelitian ini 

mempunyai empat (4) sub fokus penelitian, yaitu: 

1. Pemahaman dan penerapan nilai budaya organisasi 

2. Pemahaman dan penerapan budaya organisasi dalam pergaulan 

3. Komunikasi antar personal berdasar Budaya Organisasi 

4. Peran jajaran manajerial dalam pelaksanaan Budaya Organisasi 

 

 C. Tujuan penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui keefektivan nilai yang terkandung dalam budaya organisasi 

SMA Fajar Jakarta Timur. 

2. Mengetahui keefektivan budaya organisasi dalam pergaulan di SMA Fajar 

Jakarta Timur. 

3. Mengetahui keefektivan komunikasi antar personal brdasar budaya 

organisasi di SMA Fajar Jakarta Timur. 

4. Mengetahui keefektivan peran dan tanggung jawab jajaran manajerial 

dalam pelaksanaan Budaya Organisasi di SMA Fajar Jakarta Timur. 

 

D. Paradigma 

Secara umum karakter seseorang terbentuk dari hasil interaksi yang 

dilakukan dalam lingkungan yang paling intens, dengan bagian waktu lama, 
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secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Karakter seorang 

pelajar akan terbentuk berdasarkan interaksinya dengan keluarga, 

lingkungan, dalam hal ini adalah orang tua dan masyarakat, serta guru di 

sekolah. Siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kelas yang 

berarti menghabiskan sebagian besar waktunya bersama guru.  Karakter 

Guru sebagai panutanakan mudah sekali diserap oleh siswa, sehingga sangat 

penting bagi Guru untuk berperilaku teladan sesuai dengan kompetensi guru. 

Guru sebagai panutan  bisa memberikan keteladanan yang baik tentunya, 

karena guru yang mempunyai kinerja baik, taat disiplin, loyal sering 

menghormati lingkungan bahkan selalu menawarkan bantuan bagi anak 

didik setiap ada masalah.karena kinerja dan karakter mempunyai keterkaitan 

yang sangat erat. Orang yang berkarakter baik secara individual pasti 

memiliki kinerja yang optimal, yang berarti secara kumulatif mengangkat 

kinerja organisasi atau sekolah. Baik guru, anak didik dan tenaga 

kependidikan serta seluruh partisipan dalam organisasi yang memahami 

budaya organisasisecara kumulatif menghela kinerja sekolah 

 

E. Kajian Pustaka 

1. Budaya Organisasi 

          Salah satu factor  yang dominan menjadi pemicu dan pemacu 

efektivitas dan kinerja  sekolah atau organisasi adalah budaya organisasi. 

Bila suatu sekolah atau organisasi mempunyai budaya organisasi yang baik 

dan dipahami dan diterapkan oleh seluruh partisipan sekolah atau organisasi, 

maka kinerja dari sebuah sekolah atau organisasi akan berjalan dengan baik. 

Pengertian budaya, Jones (2010:30) mengartikan budaya organisasi sebagai 

:“ the set of shared values and norms that controls organizational members 
interactions with each other and with people outside the organization “  
dimana budaya organisasi sebagai suatu nilai dan norma yang menjadi acuan 

anggota  atau partisipan dalam sekolah atau organisasi dalam berinteraksi 

antar personal baik di dalam maupun di luar organisasi .  Sedangkan Robert 

P. Vecchio, dalam Wibowo (2011:17), mendefinisikan budaya organisasi 

sebagai nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam sebuah 

organisasi dan mengajarkan kepada semua partisipan dan orang yang datang. 

Dalam definisi ini, Vecchio menekankan budaya organisasi sebagai 

keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam perilaku dan proses 

historis untuk meneruskan nilai-nilai yang sudah baku. Nilai-nilai ini 

kemudian diteruskan dari waktu ke waktu kepada setiap orang yang masuk 

dan bergabung dengan organisasi atau sekolah  tersebut. Pemikir budaya 

organiasi dari Indonesia juga mempunyai pemahaman yang sama dengan 
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tokoh-tokoh di atas. Sutrisno (2010:2) mengartikan budaya organisasi 

sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (belief), 

asumsi-asumsi atau norma-norma  yang telah lama berlaku, disepakati dan 

diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan 

pemecahan masalah-masalah organisasinya. Dalam budaya organisasi terjadi 

sosialisasi nilai-nilai dan norma yang harus  diinternalisasi dalam diri para 

anggotaseluruh partisipan dalam organisasi atau sekolah,sehingga menjiwai 

orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi 

merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi.atau sekolah. 

 

F. Pembahasan  

1. Pemahaman dan Penerapan nilai Budaya Organisasi. 

     Organisasi SMA Fajar Jakarta Timur, memahami bahwa nilai budaya 

organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan 

perkembangan, serta kinerja sekolah atau  organisasi. Nilai dipahami sebagai 

suatu batasan dalam bertingkah laku yang harus diterapkan dan diteruskan 

secara turun menurun sehingga menjadi sebuah budaya. Adapun, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan 

pengalaman terlibat langsung dalam organisasi SMA Fajar Jakarta Timur 

ditemukan bahwa para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, 

pemimpin secara kontinyu melakukan evaluasi mengenai nilai – nilai yang 

dianut di lingkungan sekolah. Saat ini nilai - nilaitersebutSekolah  

dituangkan dalam jargon CHAMPION. 

2. Pemahaman dan penerapan budaya organisasi dalam pergaulan 

 Tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari antar anggota organisasi 

sering  dibentuk oleh perilaku pemimpin organisasi, karena para anggota 

selalu dipengaruhi oleh pimpinan tertinggi organisasi dalam bertindak dan 

berprilaku.Perilaku pimpinan sudah harus sesuai dengan budaya organisasi 

yang dinaungi, atau sering dipengaruhui oleh karakter dan budaya organisasi 

di mana yang bersangkutan dibesarkan. Tujuan yang tertuang dalam visi dan 

misi sekolah atau organisasi untuk mengedepankan respect and 

responsibility sudah diterapkan dalam perilaku pergaulan sesama 

pimpinan,guru,anak didik dan orang tua murid serta para tamu di 

sekolah.ketika berinteraksi dengan sesama partisipan, perhatian yang 

sifatnya personal juga diberikan, hal ini  yang diturunkan kepada seluruh 

jajaran baik pimpinan maupun anggota  organisasi sehingga terbentuk 

menjadi norma pergaulan. 
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3..Komunikasi antar personal berdasar Budaya Organisasi 

Para pemimpin mengatakan bahwa informasi yang bersifat 

informatif, regulatif dan integratif disampaikan kepada seluruh partisipan 

sekolah atau organisasi secara lisan melalui pertemuan – pertemuan maupun 

secara tertulis yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan, peraturan Sekolah 

atau organisasi menyediakan sarana berkomunikasi secara formal di  internal 

yakni melalui  newsletter. Namun hal tersebut lebih dirasa manfaatnya bagi 

pihak konsumen, yaitu orang tua murid dari pada bagi anggota sekolah 

secara umum , antar divisi sehingga hal tersebut tidak berdampak banyak 

bagi hubungan profesional antar anggota sekolah 

      Komunikasi informal yang difasilitasi sekolah atau organisasi dalam 

bentuk gathering membuat anggota dan seluruh partisipan sekolah  lebih 

mengenal satu sama lain secara pribadi. Hal ini diangap cukup bagus untuk 

membangun kebersamaan, yang diujudkan dalam komonikasi antar 

personal.. 

4.Peran jajaran manajerial dalam pelaksanaan Budaya Organisasi 

 Pemimpin memegang peranan penting dalam pelaksanaan budaya 

organisasi karena pemimpin selalu menjadi sumber perhatian anggota 

organisasi yang pada akhirnya mereka meniru perilaku pimpinan. Pemimpin 

mengatakan bahwa beberapa sikap mereka merupakan turunan dari budaya 

organisasi pimpinan, perilaku pimpinan yang santun dan menghormati 

kepentingan orang lain menjadi contoh bagi para anggota sekolah atau 

organisasi.Tugas pemimpin untuk merencanakan, mengelola, memimpin dan 

mengontrol sudah dilaksanakan dengan baik.Para pemimpin melakukan 

tugasnya secara kolaboratif dengan seluruh anggota sekolah atau organisasi. 

Akan tetapi tugas tersebut ada kalanya tidak dapat dilaksanakan dengan 

sempurna karena adanya beberapa factor seperti beban tugas yang terlalu 

berat dan jadwal kerja yang sangat padat. 

 

G. Kesimpulan  

       Berdasarkan penemuan penelitian dan Pembahasan pada bab 

sebelumnya maka peneliti mempunyai kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan nilai Budaya Organisasi 

      Nilai Budaya Organisasi yang dijabarkan dalam CHAMPION 

merupakan kumpulan karakter yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

sekolah mencapai kinerja yang di harapkan sebagai mana terdapat dalam visi 
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dan misi. Para pemimpin melakukan upaya untuk mendapatkan pemahaman 

yang sama mengenai makna nilai yang ada di dalamnnya.Para pimpinan  

menempatkan diri sebagai role model bagi anggota  sekolah baik guru, 

tanaga kependidikan serta anak didik. Namun terdapatnya budaya 

kekeluargaan yang kurang jelas sistem dan aturannya membuat apa yang 

dilakukan oleh para pemimpin menjadi kurang berhasil. Hal ini membuat 

sistem yang sudah disepakati tidak dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan dan penerapan nilai menjadi kurang optimal. 

2. Penerapan norma Budaya Organisasi 

Norma budaya organisasi yang tertanam adalah bersikap santun, 

menghormati, suka menolong dan rendah hati. Sikap tersebut masih 

diterjemahkan secara sama oleh para pemimpin tetapi mereka mempunyai 

fokus yang berbeda. Misalnya seorang pemimpin memahami rendah hati 

sebagai norma yang bisa diwujudkan dengan bertanya, dengan 

menanggalkan atribut kepemimpinannya untuk bertanya kepada para guru 

mengenai hal yang tidak dia kuasai.Dari hasil penelitian bisa dibuat 

kesimpulan bahwa penerapan norma sudah efektif. 

3. Penerapan komunikasi berdasar budaya organisasi di SMA Fajar Jakarta 

Timur.. Sejauh ini para pemimpin menggunakan cara mereka sendiri untuk 

melakukan pendekatan dengan anggota sekolah agar tujuan kinerja sekolah 

atau organisasi tercapai, adapun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai 

cara berkomunikasi dengan prinsip budaya organisasi.karena masing – 

masing pemimpin mempunyai cara mereka sendiri dalam berkomunikasi 

namun hal itu sudah komunikasi yang berbudaya.Jadi bisa disimpulkan 

bahwa penerapan komunikasi organisasi di SMA Fajar Jakarta Timur sudah 

efektif. 
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CHARACTER EDUCATION IN INDONESIA 

 

Supadi 
e-mail : supadi@unj.ac.id 

 

A. Introduction 

Indonesia is one of the major countries in the world with abundant 

natural resources, the population is great, with rich diversity: ethnicity, 

religion, and culture so as to potentially become a nation of dignity and 

quality, it will be realized when supported by qualified human resources, 

creative and has the vision and mission that is measurable and targeted for 

the Betterment of the nation. To fulfill the purpose of the creation of human 

resources quality character education is the most important factor that can 

not be separated. 

Destination country Indonesia one of them is the intellectual life of 

the nation, its meaning is an intelligent nation in life and his life in 

accordance with livelihood: Smart farmers, smart teacher, fishermen, and 

others. Likewise, savvy in day-to-day life are always balancing between the 

right and the obligations so that itwill not interfere with other people's 

lives such as: will not throw trash in the trash can, will 

not occupy riverbanks, will not violate any traffic lights and so on. 

It is in accordance with the UU No. 20 Year 2003 about the 

system of national education in section three (3) which States that 

the function of national education develops the ability to form character and 

the civilization of the peoples dignity in the framework of the intellectual life 

of the nation. 

The purpose of national education in addition to print an intelligent 

human resources also print character personality, character, creative, have a 

vision and mission are responsible for as well as good citizens. Someone will 

be successful if it can balance between potential with the ability to 

implement potential for crowds, as well as the ability to manage yourself and 

other people. 

Based on research at Harvard University United States (Ali Ibrahim 

Akbar, 2000) reveals that technical ability (Hard Skill) 

mailto:supadi@unj.ac.id
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only contributed about 20% of a person's success against the 

rest, about 80% of a person's success is determined by the soft skill and it 

means that someone has the characteristics of a 

larger portion as a determinantof success or failure of a person where 

the person's characteristics are strongly influenced by the quality of the 

education the character he absorbed. 

 

B. Discussion 

1. Character Education 

Character education is a system of cultivation of character values 

through conditioning activities to all residents of the 

school include component knowledge, awareness or willingness, and 

actions to implement those values. In the implementation of character 

education in schools, all stake holders should participate participates in 

totality are arranged through the curriculum, where components include: a 

learning device including syllabus design for learning device, learning 

materials and teaching materials, methods, media of learning, assessment 

rubrics, assessment instruments, as well as the question and answer, which 

overall describes a behaviour of the citizens of the school education in 

character. 

At its core is the process of  transferring  and transforms  all 

the knowledge, skills and attitudes of  individuals to individuals, from 

individuals to groups, from groups to individuals and to groups, in addition 

to education is also a process of internalization of culture into a person or 

community groups so that makes a person or groups of people have a 

personality that is virtuous. Education as well as the means of 

culture and channeling the sublime values of 

which the adopting noble conditioning. 

Understanding the characters according to the Depdiknas language 

centre is a "congenital, heart, soul, personality, manners, behavior, 

personality, traits, habits, temperament, character". As for the  character 

 is personality, behave, are, temper, and calm ". According to  

Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), the character refers to a series of 

attitudes, behaviors,  motivations and skills. The character of Greece which 

means "to mark" or mark and focus on how to apply thevalue of goodness in 

the form of action or behaviour, so that people who are  dishonest,  cruel,  

greedy and ugly behavior other people say ugly character.  On  the 
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contrary, a person who behaves in accordance with moral norms called the 

noble character. 

According to UU No. 20 Year 2003 Section 3 mention the national 

education serves to develop the ability to form the character of the 

nation's dignity. There are 9 pillars of character education, such as: there are 

nine pillars of character that comes from the noble universal values, which 

are: first, the character of the love of God and all of his 

creation; Second, self-reliance and responsibility; third, honesty/mandate, 

diplomatically; Fourth, respect and  manners; Fifth, love please help 

and mutual/cooperation; Sixth, confident and hard-

working; seventh, leadership and justice; eighth, kind and humble, and; the 

ninth character,  tolerance, peace, and unity. 

The ninth character pillars  that, taught  systematically in holistic 

education model using the method of knowing the good, feeling the good,   

and acting the good. Knowing the good can easily be taught because of the 

nature of cognitive knowledge only. Next after knowing the good should be 

grown feeling loving the good, i.e. how to feel and to love goodness into the 

engine can move the people always want to do something good. So the 

growing realization that, people want to do the behavior of goodness because 

she is in love with good behavior. Once accustomed to do good, 

then acting the good it turns into a habit. 

Education experts generally agreed on the importance of character 

education improvement efforts on the path to formal 

education. Nevertheless, there are differences of opinion among them about 

approach and educational models. Related approaches, some experts 

suggest the use of moral education approaches developed in Western 

countries, such as: cognitive moral development approach, the approach 

to the analysis of values, and the values  clarification  approaches. 

 Others suggest the use ofthe traditional approach, that is, through 

the planting of certain social values in learners. 

Ki Hajar Dewantara from Students in Yogyakarta in 

October 1949 once said that "lifemust be directed at advances, civilized, 

cultural and unity". Meanwhile, according toProf. Wuryadi, 

humans basically both individuals and groups, have what so 

decisivecharacter and character that is basic and festive. The base can be 

seen as a so-calledcapital biological (genetic) or the result of the 

experience already owned (the theory of Constructivism), whereas 
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learning is a condition which is obtained from a series of education or 

changes planned or programmed. 

 

2. These Forms of Conditioning Character Education 

1) Discipline : Conditioning discipline will impact on adherence to a 

rule and conditions agreed jointly by the group or the community so 

that this discipline will be a basic personalityis needed because when an 

institution has managed to instill the habits and attitudes of 

discipline then will make the institution into the container development 

of logic thinking, logic on the basis of the provisions of the Act that has 

been shared thusbelieved to be created by the character of 

the cultural emphasis on ethics aesthetic, for the citizens of the 

school in the institution. 

2) Honest : Conditioning honestly will impact given the mandate for others 

because honest character is based on the phenomenon in 

various environments where already seems to be something that is 

considered rare when honesty is a must because in addition to the 

norm is provided based on spiritual values is indeed in the conscience of 

someone already embedded soul and personality which honestly that is 

the nature of the innate dispositions that are sourced from 

Ilahi Robbi should remain in the preserve during the lifetime of 

biological bodies was still on because of that honesty can 

at conditioning an early stage and conditioning at the start since pre-

school institutions, primary school, secondary school to higher 

education. 

3) Clean : Clean living patterns of conditioning is a must because it 

is based on the related phenomena of life and human life Almost all its 

aspects considered are still very much based on the net are both good in 

the form of activities, facilities and infrastructure, mindset, 

pattern acts really has not shown any indication of clean nature 

of standards. Some examples that indicate a pattern of life and 

living that have not still foundamong them: clean places of worship, a 

place of educational institutions, residences, public facilities are still far 

from the nature of the net, so also the mindset and behavior of life 

and human life where still much based on fact net standards such 

as stillrampant fraud, corruption, falsification of various 

documents both in the form of fake diplomas, fake certificates 

counterfeit money, etc. 
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Conditioning exercise the 6 (six) S any time anywhere especially in 

the school environment. As for the definition of conditioning 6 (six) S are: 1) 

Conditioning provide speech sapa to anyone we meet either in the school 

environment and in our neighbourhood. 2) Conditioning provide say 

greetings to anyone we meet anywhere and at any time. 3) 

Conditioning doing polite and courteous to let friendship be closely and to 

make sabahat we feel happy. 4) Conditioning behave, speak words 

that mannersso that all those who are around us feel security is 

assured. 5) Conditioning providea smile to whoever we meet, invite 

your citizens accustomed to smiling school then they are happy because 

when you smile then you will be happy, not because you are happy then you 

smile. 6) Conditioning being patient because one of the attitudesand 

behavior that must be conditioned from an early age was to be be patient and 

thankful because by then all the Frank Burton Cheyne attitude problem can 

be solveby wise therefore when one is in a State of emotion or unstable 

personality prohibited taking a policy concerned about policies that are 

taken will be less precise. 

 

 

3. The Importance of Character Education in Early Childhood 

Character education is very important applied to children from an 

early age it is so early on was already used to doing conditioning which is 

worth the lofty manners thus children either at the time sitting on the 

bench or in a pre-school or posyandu in group play based on the 

phenomenon that exists at the moment of the Indonesian nation is 

undergoing a crisis of personality that is virtuous or that we often know a 

crisis of character. The characters in question include the 

character, habits, morals, or someone's personality is formed on the basis 

of an accumulation of various virtues and is believed to be used as the 

Foundation of viewpoints, think, behave and act. The virtues in the form of a 

number of moral values, and norms, including the norms 

of honest, brave Act, trustworthy, respectful to other people, discipline, self 

help, hard work, and creative. 

A variety of problems that plagued the nation of Indonesia which is 

allegedly due to a crisis of character. Identity of the Indonesian 

nation currently seems to have drawn from his roots. Thus rightly 

do if issues of character education into the topics talked about 

in country warm in much-loved at the moment. It is similar to the ones in 

the pass by Prof. Suyanto Ph.D character is a way of thinking and 

behaving that became the hallmark of every individual to live and work 
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together, whether in the sphere of family, community, the nation and the 

State. Individuals who are of good characterare individuals who can make a 

decision and is ready to guarantee any result of thedecisions made. 

Character education is rated extremely important to start in early 

childhood due tocharacter education is the educational process aimed to 

develop values, attitudes, and behaviors 

that radiate glorious morals or character of the 

sublime. Positive values and which should be owned by 

the person according to the teaching of manners that sublime is pious, 

charitable trust, anticipatory, good thought, working hard, civilized, dare 

to do right, dare to bear risk, disciplined, with a roomy, kind-

hearted, faithful and pious, initiative, strong-willed, personality, thinking far 

into the future,earthy, passionate, are constructive, thank, responsibly, 

sense, sensible, intelligent, meticulous, democratic, dynamic, 

efficient, empathy , persistent, efficient, honest, sincere, Knight, 

commitment, cooperative, cosmopolitan (worldwide), creative, solid heart, 

straightforward, independent, humane, introspective, lovesscience, 

appreciate the work of others, appreciate health, appreciate the opinions of 

others, appreciate the time, patriotic, forgiving, merciful, devotion, self 

control, diligent, productive, friendly, wonderful taste, a sense 

of compassion, a sense of attachment, the shame, the sense of belonging, a 

sense of self-confidence, willing to sacrifice, humility, patience, the spirit of 

togetherness , loyal, ready mentally, fair, respectfulattitude attitude, 

attitude, attitude of orderly reasoning, good manners, sportsmanship, 

decency, basic obedience, fear of guilt, tough, tawwakul, tough, resolute, 

persevering, trustworthiness, open, resilient, and the like. 

In fact, character education is indeed very important started early 

on. Because the philosophy of planting now reap tomorrow is a process 

that must be done in order to form the character of the nation. At the age of 

childhood or commonly referred to psychologists as golden age proved to be 

largely determine a child's ability to develop its potential. The results 

showed that about 50% of the variability of the intelligence 

of adults already occurred when the child was four years old. The 

next 30% increase occurred at the age of eight years, and the 

remaining 20% in the middle or the end of the second decade. 

Children are the generation that will determine the fate of the 

nation later in the day. Character kids which formed early on will largely 

determine the character of the nation later in the day. The character 

of the children will be well formed, if in the process of growing flowers they 

get enough space to express themselves freely. 
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C. Conclussion  

1. Understanding character education is a system of cultivation of 

character values viaconditioning activities to all residents of the school 

include component knowledge, awareness or willingness, and actions to 

implement those values. 

2. Character education is very important applied to children from an early 

age this is so since the beginning are 

familiar melakukkan conditioning that is worth the lofty manners. 

Children's character that were formed since the now will largely 

determine the character of the nation later in the day. At the age 

of childhood or commonly referred to psychologists as 

golden age proved to be largely determine a child's abilityto develop its 

potential. Positive values and which should be owned by 

the person according to the teaching of manners 

that sublime is pious, charitable trust, anticipatory, work hard, civilized, 

dare to bear the risks, discipline, with a roomy, faithful andpious, 

initiative, thinking far into the future, earthy, passionate, grateful, 

responsible, bertenggang sense, sensible, intelligent, meticulous, 

democratic, honest, cooperative, cosmopolitan (worldwide), creative, 

loving science, appreciate the work of others, appreciate health, 

appreciate others opinions, appreciate the time, diligent, 

friendly, willing to sacrifice, sportsmanship, manners, 

decency, basic obedience, fear of guilt, tough, trustworthiness, open, 

resilient, and the like. 
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A. Pendahuluan 

Pada saat ini, isu MEA menjadi hal yang diperbincangkan. Syukriah 

dan Hamdani (2013: 112) mengemukakan bahwa MEA adalah komunitas 

ASEAN di bidang ekonomi (ASEAN Economic Community) yang dirancang 

pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 yang dikenal dengan Bali 

Concord II. Menurut Widodo (2015: 299) MEA adalah satu bentuk pasar 

dunia dalam lingkup Asia. Dengan adanya MEA terjadi perdagangan dan 

investasi secara bebas tanpa adanya halangan secara geografis. Menurut 

Tyas dan Safitri (2014: 43) bahwa MEA terwujud atas keinginan Negara-

Negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan 

perekonomian yang solid, dengan mewujudkan 4 pilar yaitu 1) pasar tunggal 

dan basis produksi; 2) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi; 3) kawasan 

dengan pembangunan ekonomi yang setara; dan 4) kawasan yang 

terintegrasi penuh dengan ekonomi global (Tobari dan Kristiawan, 2017). 

Dengan arti kata, MEA merupakan sebuah wadah ekonomi Negara-

Negara ASEAN dalam rangka menciptakan persaingan ekonomi global. 

Keberadaan MEA memberikan kebebasan bagi setiap Negara untuk 

membangun ekonomi dan berinvestasi di Negara-Negara lain. Kebebasan 

yang menuntut setiap Negara agar menghasilkan produk-produk yang 

memiliki daya saing dengan Negara lain. MEA merupakan tantangan 

sekaligus peluang bagi suatu Negara untuk membuktikan bahwa Negara 

tersebut mampu bersaing dengan Negara-Negara lain. Dengan adanya MEA, 

batas geografis bukan lagi menjadi sebuah permasalahan yang harus 

dihadapi. MEA meruntuhkan dinding geografis, serta membuka peluang 

yang besar untuk menjadi Negara yang kuat dan tangguh pada sektor 

ekonomi. 

Dengan demikian, upaya peningkatan sumber daya manusia 

merupakan upaya yang terintegrasi dengan peningkatan mutu pendidikan. 

Pendidikan sebagai sektor yang sangat vital dalam rangka membangun 
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sumber daya manusia yang bermutu, memerlukan perhatian yang sangat 

besar dari semua pihak, karena menyangkut mutu dan kualitas bangsa, 

apalagi dengan adanya persaingan di saat bergulirnya MEA. Widodo (2015: 

296) menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah SDM di Indonesia, 

pendidikan merupakan hal yang paling menentukan. Dengan terlaksananya 

pendidikan di Indonesia seutuhnya, maka akan mampu mencetak generasi 

potensial yang siap bersaing pada pasar dunia. Hal inilah yang saat ini 

sedang diupayakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Semua 

lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia memiliki tugas dan tanggung 

jawab dalam rangka membangun generasi yang potansial dan mampu 

bersaing di pasar dunia. 

Menurut temuan Minh (2015) di era MEA students need to be more 

proactive in learning, particularly in specialized disciplines, studying and 

practicing English (communication and qualification) regularly, training in 

living attitudes and learning positively and professionally, self-improving 

working style and labor techniques, exchange necessary skills such as 

communication skills, presentation skills, teamwork skills, good skills in 

office software, management software and other software. They also need to 

acquire selective aspects of lifestyle and behavior from foreign students.  

SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III merupakan lembaga pendidikan 

yang beorientasi pada terwujudnya lulusan yang berdaya saing dan 

berkarakter yang senantiasa berupaya untuk melahirkan sumber daya 

manusia yang berbakat dan potensial sehingga dapat berkompetisi dalam 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III 

didirikan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Banyuasin pada tahun 2004. 

Sekolah ini berdiri dengan status sebagai sekolah Unggul dengan nama SMA 

PLUS NEGERI 2 BANYUASIN III. SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III 

terletak di Jl. KH. Sulaiman, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan 

Banyuasin III (Studi Dokumentasi pada http://smaplusbanyuasin.sch.id dan 

Hasil Observasi, 17 Agustus 2017). 

Visi SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III adalah “Terwujudnya Sekolah 
Yang Religius, Berbudi Pekerti Luhur, Berdaya Saing Nasional dan 

Berwawasan Lingkungan” (http://smaplusbanyuasin.sch.id). SMA Plus 

Negeri 2 Banyuasin III memperoleh banyak prestasi, baik prestasi siswa 

maupun prestasi guru (http://smaplusbanyuasin.sch.id) setiap tahunnya. 

Baru-baru ini siswa SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III atas nama Shandy 

Pratama menjadi juara III dalam Ajang Honda Motor Best Student 

(AHMBS) Tahun 2017. Ajang ini diikuti oleh ratusan peserta di seluruh 

wilayah Sumatera Selatan melalui seleksi karya tulis yang dikirimkan 

http://smaplusbanyuasin.sch.id/
http://smaplusbanyuasin.sch.id/
http://smaplusbanyuasin.sch.id/
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sebelumnya, kemudian diseleksi oleh juri selanjutnya proposal yang terpilih 

dipresentasikan dan dinilai untuk menentukan juara lombanya. Hampir 

setiap tahun siswa SMA Plus mengikuti AHMBS ini dan siswa SMA Plus 

yang ikut ajang ini meraih prestasi. Kemudian Juara 1 dan 2 LTBB putra dan 

putri serta Juara 2 English Debate tingkat Provinsi Sumatera Selatan dalam 

acara HUT SMANSATAPA tahun 2017. 

 

Gambar 2. Prestasi Siswa SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III 

Program Unggulan SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III antara lain 1) 

menjadi Sekolah Berstandar Internasional (RSI); 2) mengembangkan sikap 

mandiri, jujur, disiplin dan taat dengan hukum serta agama; 3) 

mengembangkan Kemampuan keterampilan bidang seni, olahraga; 4) 

mengembangkan potensi siswa berbasis Multiple Intelligance; 5) 

mengembangkan budaya Banyuasin; 6) mengembangkan kemampuan 

bahasa Inggris; 7) mengembangkan penguasaan teknologi informasi; dan 8) 

meningkatkan daya serap ke perguruan tinggi favorit. 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah “… agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, termasuk di 

sekolah harus diselenggarakan secara sistematis. Hal tersebut berkaitan 

dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, 

beretika, bermoral, sopan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat. 

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Djalil dan 

Megawangi, 2006), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-

mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih 

oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 93 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard 

skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia 

bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft 

skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan 

berkarakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. Melihat 

masyarakat Indonesia sendiri juga lemah sekali dalam penguasaan soft 

skill. Oleh karena itu, desain pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III 

berbasis karakter di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN penting untuk dikaji. 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitiannya adalah metode penelitian 

kualitatif etnografi.  Penelitian ini 1) dilaksanakan pada kondisi yang 

alamiah dan bersifat budaya; peneliti langsung ke sumber data yaitu desain 

pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III berbasis berkarakter di era 

MEA dan peneliti adalah instrumen kunci;  2) lebih bersifat deskriptif, data 

yang terkumpul tentang desain pembelajaran berbasis karakter adalah kata-

kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka;  3) lebih 

menekankan pada proses daripada produk atau outcome;  4) analisis data 

dilakukan secara induktif; dan  5) lebih menekankan makna (data dibalik 

yang teramati) (Sugiyono, 2007: 9). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

pertama observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar 

(Sutopo, 2002: 64). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

observasi langsung dengan mendatangi peristiwanya, yaitu melakukan 

pengamatan ke lokasi penelitian di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III. 

Adapun yang di observasi adalah desain pembelajaran berbasis karakter. 

Kedua, wawancara yang dilakukan dengan cara mengadakan 

komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung 

diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna 

memperoleh data baik lisan ataupun tulis atas sejumlah data yang 

diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara tidak terstruktur (in-depth interviewing) karena peneliti 

merasa ”tidak tahu apa yang belum diketahuinya”. Dengan demikian 

wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat ”open-ended”, dan 

mengarah kepada kedalaman informasi (Sutopo, 2002: 59) dari data primer. 

Peneliti melakukan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan untuk 
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memperoleh informasi yang berkaitan dengan desain pembelajaran berbasis 

berkarakter.  

Ketiga, studi dokumen sebagai data tambahan (sekunder), akan tetapi 

data ini berfungsi memperjelas dan melengkapi data utama. Studi dokumen 

dilakukan dengan penelitian mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan desain pembelajaran berbasis berkarakter di SMA Plus Negeri 2 

Banyuasin III.  

Keempat, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data. Pengujian itu dilakukan dengan mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

(Sugiyono, 2007: 83). Dalam hal ini peneliti memadukan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada dan mencari ketidaksesuaian antara hasil 

wawancara dengan dokumen. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Desain pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III berbasis 

karakter di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (1) religius, yaitu 

membudayakan sopan santun dalam hubungan antarwarga sekolah sehingga 

timbul keakraban dan kekeluargaan yang harmonis dan menumbuhkan 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan juga budaya 

bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak; (2) berbudi 

pekerti luhur, yaitu menumbuhkembangkan sikap jujur, terpercaya, 

dermawan, saling tolong menolong, dan toleran; (3) berdaya saing nasional, 

yaitu mengoptimalkan pembinaan dalam pembuatan karya tulis atau karya 

ilmiah, memotivasi dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi 

dirinya dengan memberikan wadah dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga 

setiap peseta didik dapat berkembang secara optimal, mengoptimalkan 

pembinaan terhadap kelompok gemar mata pelajaran dan teknologi 

informasi komputer, dan menerapkan penggunaan bahasa Inggris dalam 

komunikasi antarwarga sekolah secara intensif guna menghadapi persaingan 

dalam era globalisasi; dan (4) berwawasan lingkungan, yaitu 

mengoptimalkan pelaksanaan 9K dengan memberdayakan potensi yang ada 

di lingkungan sekolah, menumbuhkembangkan rasa kepedulian sosial, dan 

memberdayakan seluruh potensi yang ada di lingkungan sekolah untuk 
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mewujudkan keunggulan (Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah, 11 

Agustus 2017). 

Menurut Rukanto (Kepala Sekolah) (Hasil Wawancara, 11 Agustus 

2017), SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III tidak sekedar membentuk siswa 

menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka 

menjadi pelaku baik bagi perubahan dalam hidupnya sendiri, yang pada 

gilirannya akan menyumbangkan perubahan dalam tatanan sosial 

kemasyarakatan menjadi lebih adil, baik, dan manusiawi. 

Guru-guru SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III terlibat dalam proses 

pembelajaran, diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun 

pendidikan karakter. Kemudian mereka juga bertanggungjawab untuk 

menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan 

kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya. Artinya pendidik di 

lingkungan SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III hendaklah mampu menjadi 

“uswah hasanah” yang hidup bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus 
terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai 

nilai-nilai yang baik tersebut. Guru-guru juga wajib memberikan 

pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui kerja sama dan 

berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kemudian guru-guru melakukan 

refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk 

memastikan bahwa siswa-siswanya mengalami perkembangan karakter. 

Selain itu, mereka juga menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta 

didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk 

(Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah, 11 Agustus 2017). 

Hal-hal lain yang dilakukan guru-guru SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 

III dalam implementasi pembelajaran karakter adalah (1) menerapkan 

metode pembelajaran yang melibatkan partisipatif aktif siswa, (2) 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, (3) memberikan 

pembelajaran karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan 

dengan melibatkan aspek knowing the good, loving the good, and acting the 

good, dan (4) memperhatikan keunikan siswa masing-masing dalam 

menggunakan metode pembelajaran, yaitu menerapkan kurikulum yang 

melibatkan 9 aspek kecerdasan manusia (Hasil Wawancara dengan Kepala 

Sekolah, 11 Agustus 2017).  

Tanpa terkecuali, semua guru SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III harus 

menjadikan dirinya sebagai sosok teladan yang berwibawa bagi para 

siswanya. Sebab, tidak akan memiliki makna apapun bila seorang guru PKn 

mengajarkan menyelesaikan suatu masalah yang bertentangan dengan cara 
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demokrasi, sementara guru lain dengan cara otoriter, atau seorang guru 

pendidikan agama dalam menjawab pertanyaan para siswanya dengan cara 

yang nalar yaitu dengan memberikan contoh perilaku para Nabi dan sahabat, 

sementara guru lain hanya mengatakan asal-asalan dalam menjawab (Hasil 

Wawancara dengan Kepala Sekolah, 11 Agustus 2017). 

Menurut Rukanto (Hasil Wawancara, 11 Agustus 2017) dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran setiap gurupun harus memuat 

dampak instruksional dan dampak penggiring. Dampak pengiring adalah 

pendidikan karakter bangsa yang harus dikembangkan, tidak dapat dicapai 

secara langsung, baru dapat tercapai setelah beberapa kegiatan belajar 

berlangsung. Dalam penilaian hasil belajar, semua guru akan dan seharusnya 

mengukur kemampuan siswa dalam semua ranah. Dengan penilaian seperti 

itu maka akan tergambar sosok utuh siswa sebenarnya. Artinya, dalam 

menentukan keberhasilan siswa harus dinilai dari berbagai ranah seperti 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan perilaku (psikomotor). Seorang 

siswa yang menempuh ujian Matematika secara tertulis, sebenarnya siswa 

tersebut dinilai kemampuan penalarannya yaitu kemampuan 

mengerjakan soal-soal Matematika. Juga dinilai kemampuan pendidikan 

berkarakternya yaitu kemampuan melakukan kejujuran dengan tidak 

menyontek dan bertanya kepada teman dan hal ini disikapi karena 

perbuatan-perbuatan tersebut tidak baik. Di samping itu, ia dinilai 

kemampuan gerak-geriknya, yaitu kemampuan mengerjakan soal-soal ujian 

dengan tulisan yang teratur, rapi, dan mudah dibaca. 

SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III mengimplementasikan 

pembelajaran karakter adalah melalui Pendekatan Holistik, yaitu 

mengintegrasikan perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan 

sekolah. 1) segala sesuatu di sekolah diatur berdasarkan perkembangan 

hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat; 2) sekolah merupakan 

masyarakat peserta didik yang peduli di mana ada ikatan yang jelas yang 

menghubungkan siswa, guru, dan sekolah; 3) pembelajaran emosional dan 

sosial setara dengan pembelajaran akademik; 4) kerja sama dan kolaborasi di 

antara siswa menjadi hal yang lebih utama dibandingkan persaingan; 5) 

nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan kejujuran menjadi bagian 

pembelajaran sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas; 6) siswa-siswa 

diberikan banyak kesempatan untuk mempraktekkan prilaku moralnya 

melalui kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran memberikan pelayanan; 7) 

disiplin dan pengelolaan kelas menjadi fokus dalam memecahkan masalah 

dibandingkan hadiah dan hukuman; dan 8) model pembelajaran yang 

berpusat pada guru harus ditinggalkan dan beralih ke kelas demokrasi di 

http://kabar-pendidikan.blogspot.com/search/label/Pembelajaran%20Matematika
http://kabar-pendidikan.blogspot.com/search/label/Bank%20Soal
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mana guru dan siswa berkumpul untuk membangun kesatuan, norma, dan 

memecahkan masalah (Studi Dokumen Website Resmi SMA Plus Negeri 2 

Banyuasin III http://smaplusbanyuasin.sch.id, 09 Agustus 2017). 

Sementara itu peran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III dalam 

mengimplementasikan pembelajaran karakter mencakup (1) mengumpulkan 

guru, orang tua dan siswa bersama-sama mengidentifikasi dan 

mendefinisikan unsur-unsur karakter yang mereka ingin tekankan, (2) 

memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana mengintegrasikan 

pembelajaran karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah, (3) menjalin 

kerja sama dengan orangtua dan masyarakat agar siswa dapat mendengar 

bahwa prilaku karakter itu penting untuk keberhasilan di sekolah dan di 

kehidupannya, dan (4) memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, 

guru, orang tua dan masyarakat untuk menjadi model prilaku sosial dan 

moral (Hasil Observasi di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III, 07 Agustus 

2017). 

Strategi yang dilakukan SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III dalam 

pembelajaran karakter dan menjaga mutu lulusan adalah membentuk budaya 

sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol 

yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar 

sekolah. Menurut Rukanto (Hasil Wawancara, 17 Agustus 2017) Sekolah 

memiliki program ekstrakurikuler cinta tanah air, olahraga, dan seni. Untuk 

kegiatan seni yang diajarkan adalah musik tradisional yang bersumber dari 

daerah Banyuasin, dan musik modern seperti band dan Marching Band. 

Untuk olahraga, semua cabang olahraga disediakan oleh sekolah. Selain itu 

juga ada ekstrakurikuler bahasa Inggris “Eclub (English Club)” dalam 
rangka penguasaan grammar dan debat. Kemudian ada KIR yang meraih 

peringkat nasional 2017.  

Dalam rangka menguatkan karakter religius, setiap pagi anak-anak 

tadarus pada pukul 07.00-07.15 dipandu OSIS. Kemudian setiap dzuhur 

solat berjamaah, dan hari jum’at solat jum’at bagi yang laki-laki, sementara 

yang perempuan mengikuti kegiatan kemuslimahan seperti Pembahasan 

adab-adab untuk wanita, dan untuk yang beragama lain seperti yang kristen 

disediakan pembimbing tersendiri (Hasil Wawancara dengan Kepala 

Sekolah, 17 Agustus 2017).  

Kemudian untuk menumbuhkembangkan karakter peduli sosial, jika 

ada yang sakit seluruh siswa diminta mengumpulkan sumbangan. Untuk 

karakter tanggung jawab, jika ada yang ngepek saat ulangan diberikan sanksi 

yang berat yaitu keliling kelas, sambil mengucapkan “maaf saya ketahuan 

http://smaplusbanyuasin.sch.id/
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ngepek, tolong jangan ikuti saya”. Untuk membentuk karakter nasionalis 
yaitu saat upacara betul-betul disiplin tidak boleh mundur dari barisan. 

Kemudian untuk menumbuhkan karakter disiplin pada waktu awal masuk 

diadakan pelatihan kedisiplinan selama 7 (tujuh) hari yang dibina oleh 

instruktur dari TNI (Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah, 17 Agustus 

2017). 

Dalam rangka menumbuhkan karakter berbudi pekerti luhur, apabila 

ada yang menemukan uang siswa langsung diminta memberitahukan kepada 

guru piket dan kemudian diumumkan. Kemudian untuk karakter saling 

hormat menghormati, jika bertemu dengan guru para siswa bersalaman baik 

di dalam maupun di luar kelas. Antara kakak tingkat dan adik tingkat tidak 

ada istilah senior junior, mereka dibudayakan terbiasa menyebut adik kakak. 

Untuk menumbuhkan karakter kebersamaan dan peduli sosial, ketika makan 

siang bersama saling bertukar lauk, dan untuk berdaya saing para siswa 

harus berprestasi seperti melalui KIR, ECLub, dan parade cinta tanah air 

(Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah, 17 Agustus 2017).  

Sekolah memiliki KBM Plus bentuknya akademik. KBM Reguler 

dimulai pukul 07.00-14.00 WIB, sementara KBM Plus dimulai pukul 14.00-

16.00 WIB. KBM Plus digunakan khusus untuk mata pelajaran yang di UN-

kan dan berlaku untuk anak kelas 10 sampai kelas 12. KBM Plus 

dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Sementara hari Selasa dan Kamis 

dilakukan untuk kegiatan ekstrakurikuler (Hasil Wawancara dengan Kepala 

Sekolah, 17 Agustus 2017). 

Adi (2010: 5) menyatakan bahwa pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan 

filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. 

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional 

menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan 

bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan 

berakhlak mulia yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma agama 

dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai 

makhluk Tuhan, makhluk individu, maupun makhluk sosial. Menurut 

Renstra Kemendiknas (2010-2014: 3) beberapa paradigma pendidikan 

menyangkut peserta didik, dua di antaranya menyangkut pemberdayaan 

manusia seutuhnya dan pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta 

didik. 
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Berdasarkan landasan filosofis Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 

dan Renstra Kemendiknas (2010-2014) jelas bahwa peserta didik 

membutuhkan pendidikan karakter agar menjadi manusia seutuhnya. 

Pendidikan karakter adalah “the sum of continuously developing moral and 
ethical qualities and the demonstration of those qualities in people's 

emotional responses, thinking, reasoning, and behavior” (Dickinson, 2009). 

Pendidikan karakter “creates a meaningful framework and incorporates 
aspects of social-emotional learning, conflict resolution, violence 

prevention, social skills training, and service learning” (Dickinson, 2009). 

Darmiyati (2009: 36) mengungkapkan materi pendidikan karakter dapat 

dikelompokkan kedalam tiga hal nilai moral atau nilai akhlak yaitu pertama, 

akhlak terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengenal Tuhan sebagai pencipta 

dan sifat-sifat-Nya, dan meminta tolong kepadaNya. Kedua, akhlak terhadap 

diri sendiri, orang tua, orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang yang 

lebih muda. Ketiga, akhlak terhadap lingkungan (alam, baik flora maupun 

fauna dan sosial masyarakat). Pendidikan karakter seharusnya menjadi 

proses secara keseluruhan di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, proses 

bimbingan dan penghargaan semua aspek kehidupan. Contohnya (Rukiyati, 

2013: 201) pemberian tauladan dari orang dewasa untuk tidak korupsi, 

dermawan, menyayangi sesama makhluk Allah dan sebagainya.  

Character.org (2014) mengungkapkan pendidikan karakter “helps 
students to develop important human qualities such as justice, diligence, 

compassion, respect, and courage”. Nur (2012) berpendapat bahwa 

pendidikan karakter sejalan dengan empat pilar pendidikan yang 

dicanangkan oleh UNESCO (United Nations for Educational, Scientific, and 

Cultural Organization), yaitu pertama, learning to know atau belajar 

mengetahui; kedua, learning to do atau belajar bekerja; ketiga, learning to be 

atau belajar menjadi diri sendiri; keempat, learning to live together atau 

belajar hidup bersama. Pilar ketiga memiliki dampak implikasi pada metode 

belajar yang bersifat mandiri dan akan menjadi manusia yang akan 

bertangung jawab. Pilar keempat, belajar untuk toleransi terhadap orang lain 

termasuk berbagai macam perbedaan etnis, nilai-nilai dan agama yang 

berbeda. Pilar keempat seharusnya perlu diterapkan pada negara-negara yang 

sedang berkembang (Maryeni, 2013: 131). 

Menurut Muhadjir (2003: 164) pengembangan nilai moral dilakukan 

melalui proses internalisasi. Nilai-nilai moral yang diaktualisasikan pada 

peserta didik. Di sisi yang lain peserta didik diberikan pemahaman betapa 

pentingnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual lewat internalisasi 

atau menghayati nilai moral tersebut. Dikarenakan konsep keimanan dapat 
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naik turun atau menipis, oleh karena itu sebuah keharusan dilakukan 

internalisasi baik secara rasional maupun lewat penghayatan. 

Identitas pendidikan moralitas secara sosial memiliki hubungan untuk 

membangun kesadaran individu yang begitu mendalam. Peserta didik 

seharusnya dibimbing untuk memiliki kesadaran menjalin hubungan sosial 

secara harmonis melalui tingkah laku yang baik, berfikir positif kepada 

orang lain, memiliki rasa empati, suka menolong dan bertangung jawab, dan 

menghargai berbagai macam pendapat. Semua sifat seperti ini akan 

membantu peserta didik untuk hidup harmonis dalam lingkungan sosial yang 

dialaminya (Maksudin, 2013: 145). Terdapat sebelas prinsip dalam 

membangun peserta didik yang berkarakter antara lain “promotes core 
values; defines “character” to include thinking, feeling, and doing; uses a 
comprehensive approach; creates a caring community; Provides students 

with opportunities for moral action; offers a meaningful and challenging 

academic curriculum; fosters students’ self-motivation; engages staff as a 

learning community; fosters shared leadership; engages families and 

community members as partners; and assesses the culture and climate of the 

school” (Character.org, 2014). 

Luneto (2014: 142) menyebutkan bahwa pendidikan karakter 

memiliki peran yang begitu berarti untuk menciptakan lingkungan yang 

lebih kondusif. Secara jelas arah kebijakan pembangunan nasional 2010-

2014 adalah pada pembentukan akhlak mulia dan karakter bangsa. 

Terjadinya degradasi moral dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa 

dan bernegara dipandang sebagai gejala belum efektifnya implementasi 

pendidikan karakter. Di tengah kebangkrutan moral bangsa, maraknya tindak 

kekerasan, inkoherensi politisi atas retorika politik, dan perilaku keseharian 

pendidik. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan 

berkelanjutan, peserta didik akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan 

emosi ini adalah bekal penting bagi peserta didik dalam mempersiapkan 

masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi 

segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil 

secara akademis (Kristiawan, 2016). 

Ikhsan (2014) menyatakan Pusat Kurikulum Kemendikbud sudah 

menyusun strategi pendidikan karakter melalui pembelajaran (learning), 

keteladanan (modelling), penguatan (reinforcing) dan pembiasaan 

(habituating), dan menetapkan 18 nilai utama dalam pendidikan karakter 

yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/ komunikatif, cinta-damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
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peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai utama pendidikan karakter tersebut 

didukung dengan teori Pearson & Nicholson (2000) yang mengungkapkan 

bahwa nilai karakter adalah “honesty, respect, empathy, kindness, and 

caring play into affect with students who have relationships with classmates, 

teachers, friends, and family”. Kemudian The Boston University School of 

Education (2002) menyarankan agar pendidikan karakter “may not be a 
major emphasis in many schools currently, but appears to be an unavoidable 

element which schools need to consider for future inclusion”. Menurut Otten 

(2000) pendidikan karakter “integrated into the school community is a 
strategy to help reengage our students, deal with conflict, keep students on 

task in the learning environment, and reinvest the community with active 

participation” . Viadero (2003) mengungkapkan bahwa program pendidikan 

karakter “can be very useful in the sense of helping prevent school violence, 

drug problems, and promiscuous sexual activity” (Kristiawan, 2016). 

Darmiyati dan Muhsinatun (2010) menyimpulkan bahwa model 

pendidikan karakter yang efektif adalah model yang menggunakan 

pendekatan komprehensif. Pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam 

berbagai bidang studi. Metode dan strategi yang digunakan bervariasi yang 

sedapat mungkin mencakup inkulkasi/penanaman, keteladanan, fasilitasi 

nilai, dan pengembangan soft skills (antara lain berpikir kritis, kreatif, 

berkomunikasi efektif, dan dapat mengatasi masalah). Semua warga sekolah 

(pimpinan sekolah, guru, siswa, pegawai administrasi, bahkan penjaga 

sekolah serta pengelola warung sekolah) dan orang tua murid serta pemuka 

masyarakat perlu bekerja secara kolaboratif dalam melaksanakan program 

pendidikan karakter. Temuan Darmiyati dan Muhsinatun tersebut didukung 

oleh Tordei (2008) yang mengungkapkan bahwa “teaching good character 
is the responsibility of each and every member of our community. It is about 

recognizing and exemplifying positive character traits that both our children 

and we display. Children are our most valuable asset, they are our future. 

What we chose to invest in our children today is what our world of tomorrow 

will be”. Tempat pelaksanaan pendidikan karakter adalah di dalam kelas 

maupun di luar kelas dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan di rumah 

dan di dalam lingkungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi orang tua 

(Kristiawan, 2016).  

Temuan Zuchdi (2006) pada semua jenjang pendidikan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta juga menyimpulkan bahwa (1) konteks institusional 

sekolah masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan pendidikan 

karakter; (2) strategi indoktrinasi masih digunakan meskipun porsinya tidak 

terlalu besar, kadar pemberian teladan masih perlu ditambah, fasilitasi nilai 
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yang sangat sesuai untuk melatih kemampuan membuat keputusan justru 

tidak banyak digunakan, pengembangan keterampilan hidup (soft skills) 

yang terkait dengan nilai dan moralitas juga belum maksimal; dan (3) iklim 

pendidikan karakter belum sepenuhnya kondusif. Beberapa saran yang 

diajukan antara lain (a) setiap lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-

Kanak sampai Sekolah Menengah Atas, bahkan Perguruan Tinggi 

hendaknya memiliki program pendidikan karakter yang terintegrasi dengan 

semua bidang studi melalui kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler; dan 

(b) konteks intitusional sekolah dan iklim pembelajaran harus kondusif 

untuk pembentukan karakter. 

Hasil penelitian Akbar (2008) tentang internalisasi nilai dan karakter 

peserta didik Daarut Tauhied Bandung menunjukkan bahwa pendidikan 

dilaksanakan dengan menyeimbangkan antara aspek pikir dan dzikir (hati) 

dengan menggunakan metode learning by doing, simulasi, aksi sosial, 

khidmad dan ikhtiar, sosiodrama, studi lapangan, hikmah, dan evaluasi 

reflektif yang mementingkan kesadaran diri. Nilai-nilai dan karakter 

terinternalisasi secara efektif yang ditunjukkan dengan ciri-ciri santri dan 

alumni yaitu suka membantu orang lain, disiplin, kerja keras, optimis, 

percaya diri, bersih, santun dan murah senyum, berpikir positif, mandiri, 

sangat menghargai orang lain, kreatif inovatif, patut diteladani, dan islami. 

Menurut Kristiawan (2016) sejak karakter dimunculkan menjadi 

landasan utama pendidikan, model pendidikan pesantren menjadi perhatian 

banyak pihak. Hal ini disebabkan karena pola pendidikan di pesantren 

dipandang telah mampu membentuk manusia yang berkarakter lebih positif 

dibanding sekolah biasa. Selain model pendidikan pesantren Daarut-Tauhied 

Bandung, berikut ini juga dikaji model pendidikan karakter di pesantren 

Gontor. Menurut Zarkasyi (2010), pondok pesantren Gontor telah 

menerapkan pendidikan karakter melalui a) memberi keteladanan (uswah 

hasanah) dalam hal nilai-nilai keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, 

kesungguhan, kesederhanaan, dan tanggung jawab; b) mengkondisikan 

hidup di lingkungan berasrama sehingga proses pembelajaran berlangsung 

terus menerus di bawah pengontrolan guru; c) memberi pengarahan nilai dan 

filosofi hidup; d) menugaskan supaya dapat hidup mandiri dengan cara 

mengurus dirinya sendiri, mengelola usaha, memimpin organisasi dan 

bermasyarakat; dan e) membiasakan hidup disiplin, taat beribadah dan taat 

terhadap peraturan pondok (Kristiawan, 2016). 

Kajian hasil-hasil penelitian pendidikan karakter pada usia anak-anak 

dan remaja yang telah dipaparkan menuai kesimpulan bahwa model 

pendidikan karater pada usia anak-anak diberikan untuk pembentukan 
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karakter (Kristiawan, 2016). Proses pembentukan dimulai dari pengenalan 

perilaku baik dan buruk dan pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada usia pra sekolah, pendidikan karakter efektif dilakukan oleh 

keluarga. Oleh sebab itu, penting sekali bagi keluarga baru yang memiliki 

anak usia di bawah lima tahun untuk memberi lingkungan belajar yang 

terbaik di rumah. Orang tua harus meluangkan waktunya untuk mendidik 

anak-anak. Ibu yang bekerja di luar rumah tidak disarankan mempercayakan 

sepenuhnya pendidikan anak-anak usia dini kepada pembantu di rumah. 

Anak usia sekolah (6-12 tahun) sudah mulai memasuki lingkungan di luar 

rumahnya, anak akan lebih percaya dengan perkataan gurunya daripada 

orang tuanya sendiri. Pendidikan karakter anak usia Sekolah Dasar sangat 

efektif dilakukan di sekolah. Lingkungan sekolah (guru dan siswa) memiliki 

peran yang kuat dalam membentuk karakter anak (Kristiawan, 2016).  

Remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. 

Remaja memiliki kepribadian yang masih labil dan sedang mencari jati diri 

untuk membentuk karakter permanen. Pendidikan pada usia remaja menjadi 

momen yang penting dalam menentukan karakter seseorang setelah dewasa. 

Lingkungan pergaulan di sekolah maupun di rumah mempunyai peluang 

yang sama kuatnya dalam pengembangan karakter. Oleh sebab itu, perlu ada 

kerja sama dan komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga dalam 

mengembangkan karakter anak remaja (Kristiawan, 2016). Tugas-tugas 

pendidik pada usia remaja lebih kompleks daripada tugas-tugas pada usia 

anak-anak. Sesuai dengan karakteristik mental usia remaja yang sedang 

dalam tahap pencarian jati diri, tugas pendidik adalah menciptakan 

lingkungan yang sebaik-baiknya dengan memberikan banyak aktivitas 

positif supaya remaja tidak terjerumus pada kegiatan negatif yang merugikan 

masa depannya. Pendidikan karakter pada remaja dilakukan untuk 

pengendalian diri supaya remaja tidak terjerumus ke dalam karakter negatif. 

Supaya karakter positif dapat diinternalisasi menjadi karakter yang 

permanen, sekolah bertugas menyediakan banyak pilihan yang mendukung 

berkembangnya karakter positif tersebut dan menekan peluang munculnya 

karakter negatif. Model pendidikan karakter pada usia remaja dilakukan 

untuk menanamkan kedisiplinan, kejujuran, rasa hormat menghormati dan 

saling tolong menolong dalam semua kegiatan. 

Pendidikan karakter perlu memperhatikan tahap-tahap belajar pada 

ranah afektif. Bloom (1964) membuat lima tahap belajar ranah afektif yaitu 

penerimaan, pemberian tanggapan, penghargaan, pengorganisasian dan 

internalisasi. Pada usia anak-anak, belajar afektif dapat dilakukan sampai 

tahap ke tiga yaitu tahap penghargaan. Pada usia remaja, belajar afektif dapat 
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maju satu tahap lagi yaitu ke ranah pengorganisasian. Karakter pada orang 

dewasa sudah terbentuk sejak anak-anak dan remaja. Pendidikan karakter 

melalui model-model pembelajaran belum tentu efektif dilaksanakan. 

Pendidikan karakter orang dewasa yang sesuai adalah melalui peningkatan 

kesadaran untuk berperilaku positif dan evaluasi diri (self evaluation). 

Pendidikan karakter lebih efektif jika muncul dari kesadaran dirinya sendiri, 

bukan pengaruh dari orang lain. Bentuk-bentuk pendidikan karakter antara 

lain dilakukan melalui ceramah dan pengajian, pengangkatan tema 

pendidikan karakter dalam forum seminar, diskusi, media masa, film, 

penulisan karya ilmiah yang bertema pendidikan karakter, belajar dari 

pengalaman hidup orang lain, dan sebagainya. Banyak pengalaman orang-

orang yang berkarakter negatif dapat berubah menjadi positif setelah mereka 

dihadapkan pada permasalahan hidup dan belajar dari kehidupan orang lain 

yang sedang mengalami masalah (Kristiawan, 2016).  

 

D. Kesimpulan 

Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis 

Karakter di Era Masyarakat Ekonomi Asean adalah religius, berbudi pekerti 

luhur, berdaya saing nasional dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara (1) menerapkan disiplin dalam segala kegiatan 

dengan menjadikan tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan 

sebagai panutan; (2) membudayakan sopan santun dalam hubungan 

antarwarga sekolah sehingga timbul keakraban dan kekeluargaan yang 

harmonis; (3) menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama 

yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan 

dalam bertindak; (4) mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran secara 

efektif dan mencegah kekosongan jam pelajaran sehingga setiap peserta 

didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki; 

(5) menerapkan pelaksanaan evaluasi proses dan hasil belajar secara 

konsisten, transparan, dan berkesinambungan; mengoptimalkan pelaksanaan 

program perbaikan dan pengayaan; (6) memotivasi dan membantu peserta 

didik untuk mengenal dan mengembangkan poptensi dirinya melalui 

program BP/BK; (7) mengoptimalkan pembinaan dalam pembuatan karya 

tulis atau karya ilmiah; (8) memotivasi dan membantu peserta didik untuk 

mengenali potensi dirinya dengan memberikan wadah dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, sehingga setiap peseta didik dapat berkembang secara 

optimal; (9) mengoptimalkan pembinaan terhadap kelompok gemar mata 

pelajaran dan teknologi informasi komputer; (10) menerapkan penggunaan 

bahasa Inggris dalam komunikasi antarwarga sekolah secara intensif guna 
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menghadapi persaingan dalam era globalisasi; (11) mengoptimalkan 

pelaksanaan 9K dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan 

sekolah; (12) menumbuhkembangkan rasa kepedulian sosial; (13) 

memberdayakan seluruh potensi yang ada di lingkungan sekolah untuk 

mewujudkan keunggulan; dan (14) menerapkan manajemen mutu dengan 

melibatkan seluruh warga sekolah. 
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A. Introduction  

Management is defined as carrying out, executing, actuating and 

making use the resources effectively to reach or to target the goal. What is 

going to reach on this reaseach is the management of learning on fiqh subject 

having been taught by the teacher of Islamic Senior High School Matholiul 

Huda Bugel Jepara. According to Zakiyah Darajat, the teacher of religion 

does not only conducts the task of teaching but also conducts the task of 

education as well as to guide the pupils. He/she has to be able to build the 

personality and attitude as well to build the students faith and believe in God 

of Allah the Great.
1
  

At Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara, thera 

are 8 classes at each grade (X, XI, and XII). Fiqh subject is one of Islmaic 

study materials, beside al-Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, and the History of 
Islamic Culture. It is an obligatory subject to be taught to the students at all 

classes.  

In order to succeed in the activity of teaching and learning the 

material of fiqh subject, management is systematically required. In study of 

management, the fuction of management like planning, organizing, 

actuating), and controlling must be applied.  

Fiqh is a teaching material that should be absorbed by all students at 

all classes at Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara. It is 

because fiqh is a source of material to be taken as a guide for life in the 

world and hereafter. This subject describes the Islamic law that regulate the 

                                                             
1 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) pg. 99.  
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way of religious service to Allah the Great (fiqh service) and describes 

anything connected to the human relation, commerce, marriage, and so on 

(muamalah fiqh). The actuating of this material management will effect 

towards the personality, attitude, knowledge and practice of religious service 

of teacher after the process of learning. 

Hence, the success of teaching and learning of fiqh subject at Islamic 

Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara absolutely depends on the 

management of learning of its material. The focus points of this research are: 

planning of teaching and learning of fiqh subject Islamic Senior High School 

Matholiul Huda Bugel Jepara, 2) the organising of teaching and learning of 

fiqh subject at Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara, 3) 

the evaluation of of teaching and learning of fiqh subject at Islamic Senior 

High School Matholiul Huda Bugel Jepara. 

 

B. Method 

This research is categorised as qualitative one with ethnographic 

design. As stated by Moleong (2009: 235-236), etnographic research is one 

focussing on culture of a group of people. In this case they are school 

principle, teachers, and people connected to Islamic Senior High School 

Matholiul Huda Bugel Jepara. 

The location of research is at Islamic Senior High School Matholiul 

Huda Bugel Jepara. By the assumption that education institution of Islamic 

Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara is one of Islamic 

institutions at Jepara regency that has already applied service-based 

education institution.  

The source of research was take from school principle, teachers, and 

other parts that can give data. The technique of collecting data is trhough 

guided interview, observation, and documentation. As stated by Sutama 

(2010: 92), the obtained and described result  then noted.  

The technique of analysing data in this resaerch was started by 

studying deeply all available data from any sources: observation, interview 

and documentation by reducing the data. It means that the obtained data in 

the field are summarised by selecting main points and ordering the data 

systematically so as to be controlled (Moleong, 1999: 190). 
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C. Research Result Analysis 

1. Planning of Teaching and Learning of Fiqh Subject at Islamic Senior 

High School Matholiul Huda Bugel Jepara. 

In planning teaching and learning fiqh subject, the teachers start it 

with initial activity focussing on Content Standard, Comp[etence Standard 

and Syllabus. It is important to do to adjust the academic calender used as 

the guide of learning especially fiqh subject. This step was also done by the 

teachers of fiqh subject that were ready to give lessons to the students 

because the teacher has learned precisely the available standard and syllabus. 

Therefor, the existance of fiqh subject always keep in touch with content 

based, competence based, and syllabus as an appropriate step in preparing 

his/herself in teaching and learning process.  

The teachers of Fiqh subject at Islamic Senior High School 

Matholiul Huda Bugel Jepara need to prepare lesson plan, which implies 

some components like: the identity of school, subjects, class/semester, 

meetings, time allotment,  school identity, class, competence standard, 

Competence base, Indicator, Objectives of learning, method, 

material/realia/source of learn, steps of learning, and evaluation. In process 

of teaching learning the existance of lesson plan is absolutely equired. It  a 

guide for teachers in conducting the learning in the class, laboratory, or field 

for each competence base. Considering that the efectivity of teaching and 

learning can be obtained, the teacher should design the lesson plan in details. 

It means that a lesson plan must imply a preparation of conducting a learning 

plan, content on syllabus, learning instrument to optimize learning material 

in the classm the beginning to the end including the duration of leaprocess. 

Considering the contexof effectivity of learning, there are some aspects, 

Ahmad Susanto states that to establish an effective learning, a teacher should 

focus on some aspects such as: first, the preparation to teach systematically, 

second, a quality teaching learning by presenting the material by the teacher 

systematically and using various technique like realia, method, speech, or 

motion, third,  effective time management along the teaching learning 

process, forth, the teacher’s high motivation of teaching and students’ 
motivation of learning, fifth, good interaction between teacher and students.2 

                                                             
2 Ahmad Susanto, 2013, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, hlm. 53-54.  
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A teacher should fill the form in lesson plan based on the manual 

guide on forum of subject teachers (MGMP) and adjust the condition of 

school. In this case forum of subject teachers (MGMP)  and Islamic Senior 

High School Matholiul Huda Bugel Jepara. In order that the design of lesson 

plan can be structured systematically the teachers of fiqh subject need to 

follow the manual guide by the teachers’ forum. The teachers of fiqh at 

Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara also should 

consider the condition of institution as the unit of teaching base camp in 

order that the lesson plan adjust the condision of institution.  

In lesson plan, the teachers of fiqh should mention the competence 

standard of subject in the syllabus. In lesson plan the teacher should mention 

instrument/material/source of lesson such as teaching media of handling the 

mortal remains, praying clothes, realia of pilgrimage practice, calculator, 

washing mechine, by the technique of washing clothes correctly and so on. 

This supports the activity of fiqh subject at Islamic Senior High School 

Matholiul Huda Bugel Jepara effectively.  

Hence, According Ahmad Susanto, the process of teaching and 

learning can be categorised as effective if all students are engaged actively in 

mental, physic, or social. The quality of teaching and learning process can be 

seen from process and result. Viewed from process, the teaching can be 

categorised as sucess and qualified if most and all students are involved 

physically, mentally and socially. While, the learning can be seen from result 

effectively if there is a change of positive attitude, the objectives of teaching 

and learning are decided.3 

The teacher of fiqh subject should consult with the principle of 

school to give the signature on lesson plan. When the process consultation 

with school principle goes on, there are some steps of filling the lesson plan 

that should be revised immediately and reconsulted to the school principle. 

Then, if the lesson plan is assgined by the school principle, it need to be 

documented and banned tidily.  

 

 

                                                             
3 Ahmad Susanto, 2013, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, hlm. 53-54. 
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2. Organising the teaching learning activities on Fiqh subject Islamic 

Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara 

The organisation of fiqh subject in this research means that the 

material of fiqh subject is put in order based on the manual guide of syllabus. 

The material of fiqh is put in order as union. In doing the organisation of 

subject material, the teacher should understand the principle of developing 

curriculum, structure of curriculum, and the assigned syllabus  

The teacher of fiqh subject should organised the academic calender 

to conduct the practice of pray at religion laboratory in order that there is no 

overlapping schedule with praying practice of other classes. It is because the 

parrallel class at Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara 

are 8 classes. Moreover, in managing the annual schedule of subjects, there 

is an effort to impove the quality of high quality education.  

In lesson plan, the teacher of fiqh subject should organise the class in 

order that the class is not crowded by control and sanction. To enhance the 

role in teaching and learning process and students’ achievement, the teacher 
should create the environtment of class to be effective and manage the clas 

to be conducive. As class is a learning environment at school, it needs to be 

organised. A good class is one having characteristics of giving chalenge and 

stimulation towards the students in order that they motivate to learn, and 

giving a situation of safe, convenient, and satisfaction to all students and the 

satisfaction in reaching the atrgetted achievement.  

The teacher of fiqh subject should organise some problem of 

students of Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara and 

find out the solution. Therefor, the teacher should build the communication 

and trust with the students well so that the students can express their problem 

openly.  

Actuating the Activity of Teaching Learning Fiqh Subject at Islamic 

Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara 

The teacher can start the teaching learning process of fiqh subject at 

Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara by expressing 

greetings as an opening. Then, the teacher asks the students to pray for the 

begining of lesson. Subsequently, the teacher controls the cleanliness of the 

class and check the presence list of student. The activity of praying before 

the lesson means to build the students’ mental so as to focus on following 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 113 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

the activity of lessons optimally as they expect their knowledge is blssed by 

Allah SWT.   

After a teacher conduct the initial activities above, the teacher check 

the students’ home work. Home work is a part of instrument used by the 

teacher to increase the students’ understanding in absorbing the topic of 
lesson.  

A fiqh teacher should motivate the students by giving the 

explanation of the significance of fiqh lesson, both muamalah fiqh and pray 

fiqh. A teacher had better stimulate the students’ spirit of learning before the 
teaching and learning activity goes to the core activity. The students can 

divert the students’ attention towards the presented material by displaying 
the pictures related to the topic of fiqh lesson. They can give the students 

some interested stories so some students’questions emerge. By doing this 
technique, the students attention does not mix with the previous lesson.  

The next teacher’s activity is explaining some law base background 

of fiqh study such as al-Qur’an, Hadits, or the statement of experts. The core 
activity in lesson plan is also included. In core activity the teacher presents 

the law background and statement of expert to be applied and practiced on 

students avery day life.  

In teaching and learning process of fiqf subject, the teacher gives 

occasion to the students to do practice in laboratory of religion. They 

practice the material of lesson that the students get from the teacher to be 

applied. Some are the ways to wash the died person, to cloth, and to pray for 

the died person. The activity is controlled by the teacher. The students use 

the dress of ihram, the way of thawaf, the way of sa’i, tahalul, and to throw 
the jumrah, both aqabah, ula and wustha.  The students are trained to do 

sun/moon eclipse pray, and awwabin pray. The practice of giving speech on 

jum’ah pray, and giving speech after fardlu pray. The students also practice 
to run the computer program of Excell to finish the division of heir by 

referring the science of faraidl, including system of buying and sell. 

3. Evaluation of Teaching Learning Activity of Fiqh Subject at Islamic 

Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara 

At the end of lesson the teacher must give evaluation in order to 

know the level of students’ success in achieving the final target of lesson. 
Based on this evaluation result, the teacher can get the feedback for the seek 
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of the improvement of next teaching learning process.4 The evaluation of 

teaching learning activity of fiqh subject at Islamic Senior High School 

Matholiul Huda Bugel Jepara is done by delivering questions of test material 

in the middle of semester, with the term of Mid Ter Test or Final Test. As 

stated by Oemar Hamamalik (2011: 220), one of evaluation technique at the 

end of lesson is the evaluation towards the aspect of knowledge. After the 

evaluation of Midterm Test or semester test as known by Final Test, the 

teacher can give assesment based on the correctness of students’ answer in 
order that the students acknowledge their  wrongness. Hence, the objective 

of teaching learning of fiqh subject can be abseorbed maximally.  

Beside he evaluation of aspect of knowledge, the teacher can aplly 

tyhe test of religion competence. As stated by Oemar Hamamalik (2011: 

220), one of evaluation technique at the end of teaching process is evaluation 

of aspect of skilled performance. This skilled performance covers the 

performance of cognitive, psikomotoric, reactive, as well as interactive. The 

test of religion performance practice is important to do for students so that 

the theory of fiqh subject can be impelemented in the class by the practice of 

praying and muamalah in the laboratory. The assesment is conducted by the 

way in which the teacher makes a reports related to the practice material of 

fiqh subject in practiced subtopic. The model of assesment/evaluation aims 

at giving the understanding of implementation of concept of fiqh subject 

towards the daily attitute of praying. 

By the evaluation activity that has already been done by a teacher 

towards both aspect of knowledge or aspect of skilled performance, a teacher 

should pay attention on the achievement of students score. If the students get 

lower score less than the Minimal Completion Criteria, the activity of 

teaching learning of fiqh subject needs remidial activity. On the other hand, 

if the students get the score molre than Minimal Completion Criteria, the 

teaching learning activity continues for enrichment. Enrichment is a 

student’s experience that lies on the position more than the Minimal 

Completion Criteria in curriculum terms. Whereas, the remial task aims at 

supporting the students who have got the problem in understanding the 

subject. Therefor, to overcome the obstacle in understanding the teaching 

material by the students, the teachers need to make some remiadial activities 

such as giving homework, group discsusion known as peer teaching.  

                                                             
4  Oemar Hamamalik, 2011, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, 

Jakarta: Bumi Aksara,  hlm. 212. 
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D. Conclusion   

Planning of the implementation of teaching and learning activity at 

Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara start with opening 

activity which focussing on learning the Content standard and Competence 

standard. The teacher also learn the Syllabus to be syncronized with the 

academic calender in filling lesson plan. Lesson Plan  implies some 

components such as Identity of School, Subject Matter, Class/Semester, 

Meetings, Time Allotment, Competence Standard, Competence Base, 

Indocator, Objective of Learning, Learning Material, Method, 

Instrument/Material/Learning Source, Steps of Leaning, and 

Evaluation/Assesment. Designing and filling the Lesson Plan were done by 

the teachers of Fiqh subject based on the the form of the result of Teachers’ 
Subject Forum and based on the condition of school. The teacher needs to 

consult the lesson plan to the school principle before it is assigned. When 

there is a revision of lesson plan, the teacher can make the correction 

immediately, then the school principle can give the signature on it. 

Subsequently, the teacher need to bind the lesson plan tidily, to administer 

and to do documentation of fiqh subject lesson plan.  

The organisation of activities of teaching learning of fiqh subject 

covers the ordering of the material of fiqh subject based on syllabus, the 

organisation of academic calender for actuating the the practice of learning 

activity, the organisation of class to create the conducive class situation, and 

the oraganisation of any obstacle found by the students realted to the 

material of fiqh subject. Then, the teacher find the solution.  

The process of teaching learning activity of fiqh subject start with 

opening greetings, praying, analysing the cleanliness of class room, checking 

presence list, motivating the students, checking the students home work, 

motivating the students about the significance of fiqh subject in daily 

activities.  

In conducting the assessment and evaluation of teaching learning of 

fiqh subject at Islamic Senior High School Matholiul Huda Bugel Jepara, the 

teacher give the students the question test in both Midterm Test or question 

tests in Final test. Beside the test of cognitive aspect, the teachers also make 

the test of practice aspects of fiqh learning. Subsequently, the teacher 

execute the remidial test for the students who get the score lower than 

Minimal Completion Criteria. The students who get the score more than 

Minimal Completion Criteria need to make enrichment.  
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A. Introduction 

In the midst of the swift flow of globalization, the demand for 

improvement in learning is increasingly prominent. The learning orientation 

changes from teacher-centered learning to student-centered learning. That 

means school reform needs to be done, especially learning is urgent to be 

designed and implemented properly. So needed a learning management in 

order to know how to organize learning in school. Learning management is 

an activity to manage the learning process, thus learning management is one 

part of a series of activities in management education that is very important 

and determine the success of learning. 

The 2013 curriculum mandates learning with a scientific approach, 

with characteristics centered on learners, involving the skills of the process 

of science in constructing concepts, laws or principles, involves potential 

cognitive processes in stimulating the development of the intellect, 

especially the high-level thinking skills of the learner and developing the 

character of the learner. Implementation of scientific approach in learning 

still there are obstacles, one of them preparation of teacher in implementing 

learning in accordance with demands of Curriculum 2013, including in study 

subjects that tested nationally or subjects of National Examination of Social 

Sciences. 

Various efforts to implement the scientific approach of learning in 

the 2013 curriculum has been done by the government, for example 

Kemdikbud provide education and training (training) to teachers whose 

schools are targeted about the concept of learning approaches in the 2013 

curriculum, ie scientific approach, and various models of learning, , to 

practice teaching (peer teaching). Post-training role of Supervisor and 

Principal as an extension of the Department of Education in charge of 
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fostering teachers is expected. But what happened during this post training is 

rarely done coaching or assistance in a sustainable manner. 

SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul Regency, located on Jalan 

Magelang Km 14, Caturharjo, Medari, Wonosari Gunung Kidul Regency, is 

one of 8 SMA in Wonosari Regency Gunung Kidul District appointed by 

Kemdikbud to use the 2013 curriculum, and has run for three year. To 

support the implementation of the 2013 curriculum, especially the scientific 

approach, training, workshops and mentoring have been done From the 

initial observation, the implementation of the scientific approach on the 

subject of National Examination study of Social Science in SMA Negeri 1 

Wonosari Gunung Kidul Regency has not been done completely. In the 

learning subjects that are tested nationally, teachers do drill questions, try 

out, and tricks to work on objective problems. The implication, competence 

and intelligence in mastering science is measured only from the ability to 

choose answers quickly and accurately to get the highest score. Surely this is 

not in line with the goals of national education. 

B. Formulation of the problem 

Based on the background of the above problem, then the formulation 

of the problem in this research is, how the guidance done by the principal 

and supervisor of the teacher in the implementation of the scientific 

approach on learning subjects National Examination of Social Science in 

SMA Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul, District, Gunung Kidul. 

 

C. Research purposes 

In general, the objectives to be achieved in this study aims to assess 

the ability of teachers in implementing the approach scientitifc on learning 

after getting coaching and supervision by the Principal and Supervisor. 

 

D. Research Method 

 The type of this research is descriptive qualitative research, the data 

collected in the form of words, images, not numbers. According to Bogdan 

and Taylor qualitative research is a research procedure that produces 

descriptive data in the form of written or oral words of people and behavior 

that can be observed (Moleong, 2010: 4). The researcher chose the location 

of SMA N 1 Wonosari because it has implemented the 2013 curriculum in 

Gunung Kidul Regency, as one of the favorite schools since the academic 
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year 2013/2014 has delivered the curriculum, of course all teachers in SMA 

Negeri 1 wonosari have applied scientific approach in their learning. 

Triangulation techniques conducted by researchers in this study is by 

comparing data obtained from the field or called primary data with 

secondary data obtained from several documents and references that discuss 

the same thing so that the data obtained to be true and accurate. This 

technique is useful to know guidance of teachers in the implementation of a 

scientific approach on learning subjects national exam IPS in SMA Negeri 1 

Wonosari. 

Data analysis technique is the process of processing and interpreting 

the data with the aim to put various information in accordance with its 

function to have a meaning and a clear meaning in accordance with the 

purpose of research. Data analysis used in this research is data analysis 

model Miles and Huberman. Miles and Huberman argue that the analysis 

consists of three simultaneous activity paths: data reduction, data 

presentation, conclusion or verification (Miles and Huberman, 1992: 16). 

 

E. Research Result  

As in analytical techniques, research uses descriptive qualitative 

analysis techniques (exposure). Data authors get either through observation, 

interviews or documents from parties who really know about the data that 

the author needs. Furthermore, from these results the authors associate with 

existing theories, such as the following. 

1. Guidance Teachers in Implementation of Scientific Approach In 

Learning Subjects National Examination of Social Science in SMA 

Negeri 1 Wanosari 

The development of teachers in SMA Negeri 1 Wonosari aims to 

guide and facilitate teachers in the development of their competence, to 

motivate teachers to perform their duties effectively and to help teachers 

foster the potential of learners to develop optimally and improve the quality 

of education. This is in accordance with the proposed by Djayadisastra that 

the purpose of coaching teachers include: (1) improving the specific goals of 

teaching teachers and student learning; (2) improving materials (materials) 

and teaching and learning activities; (3) improving methods / ways of 

organizing teaching and learning activities; (4) improve the assessment of 

the media; (5) improve the assessment of teaching and learning process and 
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the results; (6) improving student coaching on learning difficulties; and (7) 

improving the attitudes of teachers and their duties (Ali Imron, 1995: 12). 

Basically, supervision by principals and supervisors should be 

principled on several matters so that their supervision results can be used for 

evaluation of educational developments. The basic principles used by 

principals and supervisors in the supervision of teachers of SMA Negeri 1 

Wonosari are based on mutual trust between the supervisor and supervised 

school parties, supervision and guidance activities are conducted based on 

actual data held by the school, supervision in the form of supervision aims to 

development of school quality and performance. The existence of good 

cooperation between the components of supervisors and all parties related to 

supervision and teacher activities and supervision results show a true picture 

of the schools being supervised. 

2. Aspects of Teacher Development in Implementation of Scientific 

Approach to Learning in SMA Negeri 1 Wonosari 

Supervision of supervisors in the context of teacher development 

includes: (1) supervision of teachers in developing syllabus and preparing 

RPP according to curriculum 2013, (2) fostering teachers in conducting 

learning with scientific approach in class, laboratory and in field, (3) 

fostering teachers in making, managing and using education and learning 

media, (4) fostering teachers in utilizing the assessment results for improving 

the quality of education. Supervision by supervisors of teachers of SMA 

Negeri 1 Wonosari includes teachers' ability in learning planning, process 

capability and student learning outcomes assessment, ability to utilize 

learning resources, ability to foster student potential and teacher competence 

improvement. 

Aspects that are fostered in the development of national exam 

subjects subjects IPS in SMAN 1 Wonosari include learning plans that make 

teachers, organizing, implementation of learning activities and assessment 

through administrative supervision and supervision of learning by 

conducting class visits by assessors and supervisors. This is in line with Ali 

Imron's view that teacher coaching is a series of teacher assistance efforts, in 

particular the tangible assistance of professional services conducted by 

school principals, overseers, and school supervisors and other coaches to 

improve learning processes and outcomes (Ali Imron 1995: 9). 

Guidance or supervision in SMA Negeri 1 Wonosari is currently 

emphasized on the fulfillment of the administrative completeness of 

teachers, and how teachers implement RPP that has been made at the time of 
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course learning by implementing a scientific approach because in SMA 

Negeri 1 Wonosari this 2013 curriculum has been running three (3) years so 

the teachers are very familiar with the implementation of the scientific 

approach to learning is no exception to the national exam subjects subjects 

IPS. In addition, supervision or guidance is mostly done in the form of 

groups in the form of direction and motivation through meeting activities, or 

sending teachers in training or MGMP activities. In line with the teacher 

coaching techniques proposed by Ali Imron, include: (a) Class Visits, (b) 

Private Meetings, (c) Teacher Council Meetings, (d) Class Visit (e) Meetings 

in Working Groups / MGMP, ) Publishing Professional Bulletin and 

Upgrading (Ali Imron, 1995: 90). 

 

F. Conclusion 

  In general, the implementation of teacher development in the 

implementation of scientific approach on the national exam subjects subjects 

of social science in SMA Negeri 1 Wonosari has been implemented well. 

Principals and supervisors have conducted guidance on teachers in the 

planning, implementation, and assessment of learning outcomes, beginning 

with making the program planning, organizing, implementation of 

supervision, and supervision and make reports of coaching results. 

  The application of learning steps of scientific approach involves 

observing, asking, gathering information and communicating already able to 

be implemented by teacher by applying management on learning. 

Implementation of management in the learning of scientific approach can 

contribute to the success of teaching and learning process, learning to be 

directed, effective, teachers and students can communicate well, learn to be 

more comfortable, especially when supported by adequate facilities and 

infrastructure. With the scientific approach of teaching and learning process 

in SMA Negeri 1 Wonosari can run smoothly, between teachers and students 

can communicate well, a comfortable learning environment, and supported 

by facilities and infrastructure that can support the teaching and learning 

process. 

  Guidance Teachers In Implementation Scientific Approach In 

Learning Subjects National Examination Social Sciences Interest. consisting 

of, a) Principal and supervisor prior to conducting the guidance in 

formulating the guidance and supervisory program, conducted through 

supervision including supervision of administrative completeness and class 

supervision covering the ability of the teacher to make the planning (RPP), 
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implement the learning and conduct the assessment in the learning. b) The 

results of supervision are reported to the Dinas Pendidikan through the 

principal and supervisors in the form of teacher performance reports (PKG) 

and supervisory reports. The weakness of the implementation of supervision 

of principals who assisted assessors (notes bene colleagues) the results are 

less appropriate facts due to tepa selira consideration. While the supervisor 

supervisor weakness, not all teachers are supervised class. 

  Then the aspects of teacher development in the implementation of 

the scientific approach to learning includes the completeness of teacher 

administration, making RPP, implementation of learning, and assessment so 

that teachers are able to prepare and implement learning professionally so 

that learning objectives can be achieved. 

  Ability of Teachers in Implementation of Scientific Approach In 

Lesson Study National Examination of Social Science Interest seen from: a) 

Learning planning, teachers have arranged complete instructional 

administration from RPP (already include steps of scientific approach 5M). 

b) Organizing learning, has dilakasanakan well demonstrated by the use of 

teaching facilities, IT utilization and management of the class with the 

maximum. c) Implementation of learning, using various methods and 

strategies appropriately. d) Monitoring (evaluation), the teacher evaluates 

attitude, knowledge and skill aspects. 

  Obstacles in the Implementation of Scientific Approaches to the 

Study of National Examination Subjects of Social Science. namely the 

existence of a lesson plan that has been prepared in such a way by the 

teacher in the implementation does not escape from obstacles or obstacles. In 

SMA Negeri 1 Wonosari constraints faced by teachers during the 

implementation of learning is the power outage and lack of student 

handbook package. 

  Solutions taken by teachers to overcome obstacles in the 

impelementation of the scientific approach to learning by choosing methods 

and strategies that vary on learning by utilizing various relevant references. 
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A. Pendahuluan 

Merujuk pada Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 (pasal 51), 

pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.  Sayangnya 

penerapan manajemen berbasis sekolah masih terkendala dengan berbagai 

faktor, antara lain kultur, kemampuan manajerial, keterbatasan sumber daya, 

dan politik serta sistem birokrasi itu sendiri. Pentingnya meningkatkan 

kualitas manajemen sekolah didasarkan hasil penelitian yang menunjukan 

adanya korelasi kuat antara manajemen sekolah dengan capaian hasil belajar 

Bloom dkk (2014). Sebagai contoh di Inggris terjadi peningkatan capaian 

nilai ujian sebanyak 18% melalui penguatan manajemen sekolah. Perbaikan 

manajemen sekolah juga memetik hasil menggembirakan di negara 

berkembang seperti Brazil dan India. Heyward dkk (2011: 2) 

mengemukakan bahwa penguatan kepemimpinan, administrasi, perencanaan, 

pembiayaan, bersamaan dengan transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan 

orangtua serta partisipasi komunitas akan berkorelasi dengan pencapaian 

belajar mengajar. Temuan-temuan tersebut mengisyaratkan pentingnya 

penguatan manajemen Sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana diketahui, bidang 

manajemen pendidikan di Indonesia memasuki dunia baru di era pasca 

reformasi. Adanya berbagai kebijakan pemerintah dan program rintisan yang 

disupport lembaga non pemerintah memunculkan banyak konsep segar 

tentang manajemen sekolah, diantaranya School Based Management 

(Manajemen Berbasis Sekolah), dan Total Quality Management untuk 

pendidikan. Dalam hal ini, restrukturisasi manajemen sekolah tentu bukan 

perkara mudah.  Firman dan Tola (2008) menjelaskan bahwa untuk 

keberhasilan restrukturisasi sekolah memerlukan beberapa hal: 

a. Kapasitas pengelola sekolah untuk melakukan otonomi dan keuangan 

pendidikan secara akuntabel 

b.  Inisiasi terhadap demokrasi dan sistem yang terbuka dalam pelibatan 

masyarakat/stakeholders dalam pengambilan keputusan di sekolah  
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c. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan inovasi untuk memecahkan 

masalah praktis sehingga organisasi perlu menjadi organisasi pembelajar 

d. Perlu memperhatikan kompetisi global 

e. Implementasi manajemen kualitas secara efektif agar dapat 

mengembangkan budaya sekolah.  

Selain MBS dan TQM, saat ini terdapat begitu banyak model 

pemikiran, pendekatan beserta instrumennya untuk melakukan perbaikan 

mutu, diantaranya Lean Six Sigma. Pengenalan terhadap teknik manajemen 

sesuai dengan modelnya kepada pengelola lembaga pendidikan khususnya 

pemimpin dapat membantu mereka untuk mengembangkan sekolah lebih 

lanjut. Metode Lean Six Sigma ini telah lazim diterapkan pada berbagai 

sektor industri, jasa, maupun organisasi layanan publik baik di luar maupun 

dalam negeri. Dengan penekanan pada area operasional, penerapan 

metodologi Lean Six Sigma di sekolah menawarkan alternatif baru dalam 

rangka meningkatkan mutu sekolah. Metodologi ini nyatanya pun telah 

diaplikasikan pada sekolah-sekolah di negara maju dan terbukti membawa 

perubahan positif.  

 

 

B. Metodologi lean six sigma 

Peningkatan kualitas menjadi hal yang tidak dapat dihindari bagi 

banyak lembaga atau perusahaan, tidak terkecuali lembaga sekolah sebagai 

pelayan publik di bidang pendidikan. Selain sebagai bagian dari sfiat/hakikat 

manusia, upaya melakukan perbaikan dilakukan dengan tujuan mengatasi 

persaingan, mencapai keunggulan, efisiensi, juga meningkatkan kepuasan 

klien. Berbagai strategi pun dilakukan. Tjiptono (2006: 88-93) menyatakan 

terdapat berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas jasa, yaitu: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 

2. Mengelola harapan pelanggan 

3. Mengelola bukti kualitas jasa 

4. Mengedukasi konsumen tentang jasa 

5. Mengembangkan budaya kualitas 

6. Menciptakan automating quality 

7. Menindaklanjuti jasa 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 
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Pengembangan budaya kualitas menjadi salah satu tantangan yang 

paling kompleks karena pembentukan budaya kualitas mencakup banyak 

unsur seperti individu, manajemen, perencanaan SDM dan standar kinerja. 

Bertolak dari situlah pemikiran di bidang manajemen terus berevolusi, sejak 

1910 ketika Frederick Taylor mencetuskan scientific management, sampai 

kini di tahun 2000-an, bergeser fokusnya pada perbaikan proses baik 

strategis maupun operasional dengan mengadaptasi tren globalisasi.  

Berkaitan dengan kualitas, dalam dunia manajemen terdapat sejumlah 

model manajemen mutu, antara lain Total Quality Management (TQM), ISO 

9000, dan salah satunya adalah Lean Six Sigma. Jika dibandingkan dengan 

TQM dan ISO, metode Lean Six Sigma memiliki perbedaan dari aspek 

tujuan dan proses. Lean Six Sigma tidak hanya berbicara peningkatan 

kualitas namun juga mengatasi isu biaya, yang bahkan tidak hanya finansial 

namun juga non finansial seperti waktu. Lean Six Sigma memandang bahwa 

kualitas hanyalah salah satu tujuan, ia tidak menjadi bagian yang terlepas 

dari tujuan-tujuan lain lembaga. 

Lean Six Sigma merupakan perpaduan antara metodologi Lean dan 

Six Sigma. Lean itu sendiri terdiri atas aspek sebagai berikut: a) 

mensederhanakan proses, b) mengurangi residu atau pembuangan, c) 

mengurangi biaya, d) meningkatkan kecepatan.  Secara literal, lean berarti 

langsing, mengandung sedikit lemak. Sebagaimana dikutip dari Miller 

(2005) dalam Bevan dkk, (2006: 3) lean berarti menggunakan lebih sedikit 

sumber daya untuk melakukan lebih banyak, atau menentukan nilai dari 

sebuah proses dengan memperhatikan langkah-langkah dalam proses apakah 

mengandung nilai tambah. Metode lean mengandung kekurangan karena 

kurang memperhatikan unsur manusia, kurang memperhatikan perspektif 

strategis, dan hanya dapat diterapkan dalam dunia industri. Prinsip-prinsip 

lean dikenalkan pertama kali di Toyota oleh Jim Womack pada 1980an.  

Adapun Six Sigma dimunculkan pertama kali oleh Motorola di tahun 

1986 oleh Bill Smith. Six atau enam berawal dari latar belakang kemunculan 

model ini yaitu dunia industri. Pada dunia industri, penyimpangan atau 

standar deviasi output hasil produksi dari spesifikasi yang telah ditetapkan 

(disebut defects) mensyaratkan adanya maksimal error sebesar 3,4 DPMO 

(defects per million opportunities). Hal ini bermakna bahwa toleransi 

penyimpangan adalah sebesar 3,4 unit per 1 juta output. Satu standar deviasi 

bermakna jumlah penyimpangan 691,500 atau ada 31% output yang tidak 

mengalami error. Jika ditemukan dua standar deviasi, maka 69% output 

dikatakan layak, selanjutnya jika tiga sigma, output yang dihasilkan tanpa 
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kesalahan adalah 93%, terus berlanjut sampai pada enam sigma, yaitu hanya 

0.0003% output yang menyimpang atau gagal. 

Pokok-pokok poin dalam Six Sigma adalah: a) mengurangi kesalahan, 

b) mengurangi variasi, c) membuat perubahan sistem, dan d) peningkatan 

berkelanjutan. Melihat point-point tersebut dapat dikatakan bahwa model 

manajemen ini berada pada lapisan manajemen operasional. Integrasi antara 

Lean dan Six Sigma dipandang sebagai kombinasi yang tepat. Pada 2002, 

metode lean yang lebih mengedepankan efisiensi dan kecepatan dipadukan 

dengan metode Six Sigma yang juga mengembangkan keefektivan.  

Singkatnya, Lean Six Sigma berfokus pada efisiensi dan proses 

operasional. Metodologi ini didasarkan pada interaksi konsep-konsep 

sebagai berikut: 

1. Customer focus 

2. Tinjauan proses organisasi 

3. Pengukuran dan manajemen variasi 

4. Metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)  

5. Perangkat dan teknik statistik 

6. Infrastruktur pendukung 

7. Orientasi efisiensi finansial 

Khusus point 7, perlu ada penyesuaian antara konsep efisiensi layanan 

pendidikan publik (sekolah negeri) dengan konsep efisiensi bisnis. Dalam 

hal ini sekolah negeri perlu mengacu pada UU no 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik atau regulasi lainnya. Sebagai contoh dalam UU no 25 

tahun 2009 disebutkan pelayanan publik antara lain berasaskan kepentingan 

umum, kepastian hukum, kesamaan hak, fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan, selain juga adanya prinsip keprofesionalan, ketepatan 

waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

Siklus metodologi Lean Six Sigma (Zornada, 2015) yaitu DMAIC, 

yang merupakan akronim dari proses sebagai berikut: 

 

 

 

Diagram 1. Siklus Lean Six Sigma 

 

 

 

Define Measure Analyze Improve 
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Define merupakan tahapan mengidentifikasi peluang, masalah, 

pelanggan dan kebutuhannya serta proses yang akan dipengaruhi. Selain 

brainstorming, analisis SWOT dapat dilakukan dalam hal ini. Metode 

lainnya dengan melihat proses yang sudah ada (pengamatan), mereview hasil 

evaluasi kinerja dan lain sebagainya. Adapun measure adalah penetapan 

proses yang akan dilakukan secara terukur beserta target kinerja yang 

diinginkan. Measure dapat dilakukan dengan menetapkan mapping proses 

(alur proses) dan penetapan standar yang diharapkan. Salah satu cara 

menetapkan standar adalah menguraikan indikator-indikator apa saja yang 

akan dicapai dan hal tersebut dapat dipermudah dengan pemahaman yang 

baik tentang dimensi-dimensi kualitas yang tepat dalam konteks sekolah 

(catatan: layanan sekolah adalah bidang jasa, bukan produk). Selanjutnya 

yaitu analyze. Tahapan ini berisi analisis masalah dan permasalahan untuk 

mencari akar masalah. Tahap selanjutnya improve, yaitu pencarian terhadap 

solusi yang memungkinkan untuk diimplementasikan.  Selama 

implementasi, monitoring terus dilakukan. Tahap terakhir dari siklus Lean 

Six Sigma yaitu control.  Upaya kontrol dapat dilakukan dengan membuat 

pengukuran kinerja, pengendalian proses, dan penyediaan perangkat 

dokumen sebagai rujukan dalam kontrol. Akhir siklus ini ditandai dengan 

menginstitusionalisasikan perubahan dengan melekatkan pada sistem dan 

standar. 

Selain DMAIC, terdapat metodologi lainnya dalam Lean Six Sigma, 

yaitu DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-Validate/Verify). Setelah 

mengetahui permasalahan apa saja yang menggejala, saatnya pengelola 

merencanakan reengineering atau perubahan proses. Define adalah 

penetapan masalah yang akan dipecahkan, sedangkan measure penetapan 

target terukur dan bagaimana kelak mengukurnya. Adapun analisis adalah 

mencari akar masalah untuk kemudian dihasilkan desain proses yang baru. 

Tahap desain itu sendiri uraian proses baru yang akan diimplementasikan, 

lalu diakhiri validasi, yaitu verifikasi terhadap perubahan proses dengan cara 

melihat sejauhmana proses yang baru mampu memenuhi kebutuhan. Perlu 

diperhatikan, perubahan proses perlu didukung dengan bantuan teknologi 

atau perubahan struktur organisasi. DMADV dilakukan jika diperlukannya 

redesain sebuah proses semisal agar lebih relevan dengan kebutuhan 

customer. Adapun DMAIC yang fasenya diakhiri dengan tahap control 

diarahkan pada bagaimana menyesuaikan proses yang ada dengan cara yang 

sudah ditentukan. Dengan kata lain, DMADV lebih berfungsi untuk 

menemukan model/desain baru untuk memenuhi kebutuhan customer, 

sedangkan DMAIC arahnya untuk melakukan perbaikan proses untuk 

mengurangi kesalahan. Secara umum, DMAIC tidak menghasilkan layanan 
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atau produk baru, melainkan lebih kepada penyesuian proses atau produk. 

Sebaliknya pada DMADV,  langkah ini dilakukan jika lembaga ingin 

menghasilkan produk/layanan baru yang tidak selalu sama atau sesuai 

dengan kondisi yang sudah ada.  

Untuk menetapkan pengukuran dan pemecahan masalah, Lean Six 

Sigma menganjurkan penggunaan data kuantitatif sebagai dasar analisis. 

Data statistik, dokumen, survey, hasil interview, dan lain sebagainya 

digambarkan dengan visualisasi seperti pareto charts, fishbone, Value stream 

mapping, dan lain sebagainya. Penggunaan instrumen ini digunakan baik 

dalam identifikasi masalah maupun redesain proses.  

 

C. Penerapan Lean Six Sigma dalam Manajemen Sekolah 

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, metode Lean Six 

Sigma sebelumnya digunakan di banyak dunia industri, namun belakangan 

juga menjalar pada sektor layanan publik. Bevan dkk (2006: 13) menyatakan 

bahwa kombinasi Lean dan Six Sigma dapat diterapkan secara universal oleh 

berbagai organisasi termasuk yang bergerak di bidang jasa. Gardner (2012) 

menyatakan meskipun pendidikan identik dengan organisasi non profit, 

metode Lean Six Sigma dapat diterapkan pada institusi pendidikan. 

Metode ini dapat membantu pengelola sekolah melakukan terobosan 

untuk meningkatkan performens layanan dan capaian akademik. Lean Six 

Sigma mengedepankan pada kelancaran rantai supply dan mengatasi 

masalah-masalah yang bersifat kuantitatif atau terukur. Tingkat drop out 

siswa, keefektivan manajemen kelas, durasi masa studi, rendahnya animo 

calon siswa, nilai ujian, kepuasan warga sekolah, sumber belajar dan fasilitas 

sekolah adalah beberapa permasalahan sekolah yang terukur (kuantitatif) dan 

dapat diupayakan proses reingeneering-nya dengan Lean Six Sigma.  

Pembeda Lean Six Sigma dengan model lainnya adalah turut 

ditekankannya pengurangan cost atau biaya. Model ini berpandangan bahwa 

unsur biaya tidak dapat dikesampingkan dalam mencapai mutu. Salah satu 

indikator performens lembaga adalah adanya efisiensi biaya. Struktur 

pembiayaan pendidikan di sekolah seharusnya relevan dengan prioritas 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai jenis biaya kualitas 

sebagaimana dijelaskan oleh Tjiptono (2006: 77-78), yaitu sebagai berikut: 

1. Core Task cost (Biaya inti) 

Biaya ini dibebankan pada fungsi utama/layanan organisasi. Sekolah 

memiliki fungsi utama pendidikan khususnya proses belajar-mengajar, 
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pengembangan bakat minat, pengembangan minat baca, penanaman 

karakter dan lain sebagainya. Untuk melihat fungsi utama sekolah dapat 

mengacu pada visi misi sekolah. Contoh biaya inti sekolah adalah biaya 

pengadaan sarana/prasarana sekolah, biaya gaji, pengadaan koleksi 

perpustakaan, dan lain sebagainya. 

2. Failure cost (Biaya kegagalan internal dan eksternal) 

Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki kerusakan yang terjadi sebelum suatu jasa sampai di 

tangan klien. Adapun biaya kegagalan ekternal terjadi jika jasa yang 

sampai ke klien mengandung kesalahan. Dalam lingkup sekolah 

kegagalan internal sebagai contoh surat undangan kepada orangtua yang 

salah cetak namun belum sampai ke tangan orangtua. Untuk kegagalan 

eksternal antara lain kesalahan cetak RKAS, sehingga Dinas Pendidikan 

atau Pengawas meminta adanya perbaikan. 

3. Appraisal cost (Biaya penilaian) 

Biaya penilaian terjadi akibat diperlukannya proses untuk menilai 

apakah jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan-

persyaratan kualitas. Tujuan umumnya adalah untuk menghindari 

terjadinya kesalahan selama proses penyampaian jasa. Sebagai contoh 

biaya yang diperlukan dalam akreditasi sekolah, pengembangan 

kurikulum, persiapan menghadapi lomba, pelaksanaan ujian, proses 

kenaikan pangkat guru, dan lain sebagainya. 

4. Prevention cost (Biaya pencegahan) 

Sesuai namanya, biaya pencegahan berhubungan dengan usaha untuk 

mencegah kerusakan/kesalahan. Penyediaan dokumen perangkat seperti 

silabi, pedoman, notulen rapat, adalah bagian dari biaya ini. 

Tentu saja, dari keseluruhan jenis biaya kualitas tersebut diharapkan 

bahwa biaya kegagalan tidak melebihi dari biaya-biaya lainnya.  Perbaikan 

proses akan dapat mengubah struktur biaya, seperti halnya tergambar dalam 

bagan di bawah ini: 
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Diagram 2  Ilustrasi Penekanan Biaya Kegagalan 

Dalam rangka efisiensi, sekolah perlu meneliti kembali prosedur atau 

kegiatan dan langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan. Survey di 

Amerika Serikat menemukan bahwa 80% langkah dalam sebuah prosedur 

sebenarnya dapat direduksi agar lebih ringkas.  Untuk itu, prinsip-prinsip 

dalam Lean sangat memperhatikan nilai (value) keberadaan sebuah proses, 

apakah hal tersebut benar-benar diperlukan atau tidak.  

Berkaitan dengan value yang diacu, prinsip Lean Six Sigma adalah 

sebagai berikut: 

1. Penetapan nilai (value) dengan menggunakan sudut pandang klien atau 

stakeholder 

2. Identifikasi apakah semua langkah dalam proses/prosedur mengandung 

nilai penting 

3. Hilangkan langkah atau aspek yang menyebabkan biaya padahal tidak 

mengandung nilai  

4. Pahami bagaimana nilai-nilai diciptakan oleh organisasi yang pada 

akhirnya akan sampai ke tangan stakeholders, amati dan secara sistematis 

lakukan perbaikan terus-menerus 

5. Ukurlah pencapaian di segala level, baik strategik maupun operasional. 

Hargai keberhasilan, dan belajar dari kegagalan dan lakukan perbaikan 

terus-menerus . 

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, metodologi Lean 

Six Sigma berisi rangkaian mulai dari menemukan masalah sampai dengan 

mengontrol perbaikan.  Proses yang sudah ada perlu dikaji kembali untuk 

menemukan ada atau tidaknya hambatan. Analisis proses akan lebih mudah 
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jika menggunakan visualisasi. Proses yang sederhana dapat digambarkan 

dengan diagram alur yang juga sederhana.  Hal ini berlaku jika tahapan tidak 

kompleks, hanya memuat sedikit kegiatan, sedikit keputusan dan sedikit 

pelaksana. Adapun proses yang lebih kompleks dapat digambarkan dengan 

alur hierarchical atau juga grafis. Penggambaran yang paling umum 

dilakukan pada proses yang sangat kompleks adalah flowchart. Dengan 

mengamati alur yang ada dapat kemudian ditelaah di mana hambatan terjadi 

pada sebuah proses. Lebih jauh lagi, untuk menemukan sebab akibat 

pengelola sekolah dapat juga menggunakan analisis fishbone (sirip ikan), 

check sheet dan diagram pareto serta metode balance scorecard. 

Pada analisis fishbone, untuk mempermudah pencarian pangkal 

masalah dapat dilakukan klasifikasi masalah generik yang terdiri dari empat 

bidang (orang, prosedur, alat, lingkungan) atau enam bidang (metode, 

alat/mesin, orang, bahan/material, pengukuran dan lingkungan). Berikut ini 

contoh sederhana analisis fishbone pada masalah di sekolah berupa 

keterlambatan jam belajar mengajar: 

 

 

Dari visualisasi tersebut dapat diperoleh gambaran faktor apa saja 

yang menyebabkan terlambatnya belajar mengajar. Dari sekian banyak 

masalah akan ditemukan akar masalah sesungguhnya, sehingga 

memudahkan dalam memecahkannya. Sebelumnya, faktor-faktor tersebut 

diketahui berdasarkan fakta yang dapat diperoleh melalui survey, observasi, 
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dan wawancara. Selanjutnya sekolah membuat peraturan baru, atau standar 

proses baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perlu diperhatikan, 

proses menganalisis masalah dapat memakan waktu lebih lama daripada 

memecahkannya itu sendiri, seperti kutipan kata-kata Albert Einstein berikut 

ini “If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about 
the problem and 5 minutes thinking about solutions.” 

Sayangnya, walaupun lembaga telah membuat standar operasional 

prosedur, masih  saja ada kemungkinan ditemukan pelayanan atau proses 

tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi antara lain 

karena hal-hal sebagai berikut: 

1. Kegagalan/kesalahan/error 

2. Kompleksitas 

3. Lemahnya kualitas proses 

4. Variasi pada input 

5. Perencanaan yang buruk 

6. Kurangnya koordinasi 

7. Alur proses yang kurang imbang/kurang halus 

8. Ketidaksesuaian antara sumber daya - beban kerja – permintaan 

9. Kekakuan penggunaan sumber daya 

10. Respons yang keliru. 

Pada akhirnya, perbaikan manajemen sekolah tidaklah akan terhenti 

pada satu titik, melainkan berkelanjutan. Terpenting lagi, perbaikan kualitas 

berkelanjutan bukan upaya periodik berupa proyek atau workshop atau 

dilakukan hanya untuk mengejar target sesaat, karena dengan melakukan 

perbaikan dengan cara seperti itu hanya akan mengakibatkan perbedaan 

sporadis pada sistem yang kelak tidak mengakibatkan perubahan apapun 

pada sistem (Aartsengel dan Kurtoglu, 2013: 15) 

 

D. Kesimpulan 

Lean Six Sigma merupakan alternatif model yang tidak hanya 

berfokus pada perbaikan proses namun juga pengikisan biaya. Metode Lean 

Six Sigma yang berasal dari dunia industri dapat digunakan untuk 

memperbaiki operasional sekolah. Rangkaian proses Lean Six Sigma 

meliputi define-measure-analyse-improve-control. Adapun rangkaian proses 
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reingeneering yang disarankan adalah define-measure-analyse-design-

validate/verify.  

Dalam pengukuran, penetapan masalah dan pemecahannya, metode 

ini mengandalkan data kuantitatif yang digambarkan melalui berbagai 

bentuk visualisasi untuk membantu pengelola lembaga mendesain ulang atau 

memperbaiki proses atau produk. Adapun instrumen dasar yang dapat 

digunakan untuk menganalisis permasalahan atau memetakan proses antara 

lain diagram sirip ikan dan pareto 

Bagi Lean Six Sigma, aspek dalam proses yang tidak dapat diabaikan 

adalah menyangkut biaya kualitas. Perbaikan mutu dapat dilakukan dengan 

melihat sebesar apa biaya kegagalan jika dibandingkan dengan biaya core, 

penilaian, dan pencegahan.. 
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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN HASIL 

BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA MENGGANTUNG 

(SCHNEPPER) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 

PERMAINAN LOMPAT MODIFIKASI DI KELAS 

VIII SMP NEGERI 1 KLAMBU KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN AJARAN 2016-2017 

 

Tulus Widarto 

 

A. Pendahuluan  

Lompat jauh termasuk jenis olahraga lompat yang paling sederhana 

dan mudah untuk dilakukan, meskipun begitu dalam kenyataannya hasil 

yang dicapai siswa khususnya kelas VIII SMP Negeri 1 Klambu masih 

belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kenyataan tersebut dapat 

dilihat dari hasil belajar lompat jauh yang dicapai siswa masih rendah nilai 

hasil belajarnya masih ada yang di bawah standar ketuntasan belajar 

minimal 70, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. 

Sebuah proses pembelajaran tentu tidak lepas dari permsalahan. 

Seperti halnya dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan 

(Penjasorkes) pada siswa SMP Negeri 1 Klambu khususnya nomor lompat 

jauh, ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan hasil belajar siswa 

kurang memuaskan. Adapun beberapa permasalahan tersebut antara lain 

adalah: (1) kemampuan fisik siswa terutama kekuatan otot kaki bagian 

bawah sangat rendah, (2) kurangnya model-model pembelajaran yang dapat 

membangkitkan minat dan motivasi siswa, (3) kurangnya komunikasi 

antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru saja 

tidak ada timbal baliknya, dan (4) kemampuan motorik atau gerak siswa 

masih rendah sehingga menyulitkan siswa untuk melakukan gerakan. 

Guru Penjasorkes berperanan dan berfungsi sangat vital dalam 

pembelajaran, sehingga kualitas hasil yang baik akan terwujud apabila guru 

tersebut memiliki inisiatif, kreativitas dan inovasi serta dapat menentukan 

jenis pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan 

tingkat perkembangan siswanya. Guru harus mampu menyajikan program 

pembelajaran dengan metode atau model yang menarik dan inovatif bagi 

siswanya. Siswa akan merasa senang dalam proses belajarnya jika seorang 
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guru menggunakan alat-alat atau media pembelajaran yang menarik, 

walaupun alat atau media tersebut sangat sederhana bentuknya. 

Berkaitan dengan permasalahan proses pembelajaran tersebut di 

atas, maka perlu dan dibutuhkan Penelitian mengenai metode yang tepat 

untuk pembelajaran Penjasorkes khususnya nomor lompat jauh. Agar dengan 

demikian melalui penelitian ini diharapkan akan didapat solusi atau jawaban 

tentang metode pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan lompat jauh 

kepada siswa SMP, khususnya bagi siswa SMP Negeri 1 Klambu. 

Bermain adalah sesuatu yang menyenangkan bagi siswa, dengan 

bermain siswa tidak merasakan lelah ataupun terbebani dalam melakukan 

aktivitas. Pendekatan dengan permainan adalah model yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, khususnya untuk nomor lompat jauh gaya menggantung 

Dalam olahraga atletik yang mengasyikkan adalah utamanya dicurahkan 

kepada aspek kandungannya dari aktivitas bermain yang menyenangkan. 

Permainan dalam atletik khususnya nomor lompat jauh adalah bertujuan agar 

siswa dalam melakukan permainan terfokus pada model proses 

pembelajarannya, walaupun penuh kegembiraan dan keceriaan dalam 

melakukan gerakannya. Diharapkan dengan suasana yng rileks dan gembira 

tujuan dari proses pembelajarannya tetap akan tercapai. 

Metode yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran lompat jauh dengan strategi pendekatan perrmainan gerak 

melenting di udara dari  ancang-ancang rintangan. Adapun rintangan yang 

digunakan adalah bangku kayu yang tidak terpakai lagi yang berukuran 

panjang 35 cm dan tinggi 25 cm.  Dengan menerapkan metode bermain ini 

siswa akan lebih tertarik untuk melakukan materi pembelajaran, sehingga 

diharapkan kualitas belajarnya akan meningkat.  

 

B. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: pertama, apakah  dengan strategi pendekatan permainan pada 

lompat jauh gaya menggantung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

Penjasorkes ? Kemudian apakah  dengan strategi pendekatan permainan 

pada lompat jauh gaya Menggantung dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran Penjasorkes ?   
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C. Tujuan penelitian  

 Berdasarkan masalah di atas peneliti melaksanakan perbaikan 

pembelajaran melalui Penelitan Tindakan Kelas (PTK) dengan tujuan untuk, 

secara umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

mengajar mata pelajaran Penjasorkes khususnya untuk lompat jauh. 

Kemudian secara khusus dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas   pembelajaran lompat jauh gaya Menggantung dengan strategi 

pendekatan permainan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Klambu . 

 

D. Metode penelitian 

 Penelitian  ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research yang berfokus pada upaya untuk mengubah 

kondisi nyata yang ada sekarang ke arah yang diharapkan. Mengandung 

pengertian bahwa penelitian tindakan adalah proses yang mana guru 

mengkombinasikan praktek dan mengevaluasi secara bersamaan. 

Meningkatkan kesadaran atas teori personal, artikulasi sebuah pembagian 

nlai-nilai, mencoba strategi-strategi untuk memberikan nilai-nilai yang 

dieskpresikan pada praktek-praktek yang lebih konsisten. Melalui 

pendekatan penelitian tindakan kelas ini permasalahan-permasalahan yang 

dirasakan dan ditemukan oleh guru dan siswa dapat dicarikan solusinya. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klambu Pacitan. 

Ada beberapa pertimbangan untuk menjadikan sekolah  ini  sebagai tempat 

penelitian antara lain: (1)  Peneliti adalah guru Penjasorkes di SMP Negeri 1 

Klambu, (2) SMP Negeri 1 Klambu merupakan Sekolah Menengah Pertama 

di Punung yang berstandar Nasional, (3) SMP Negeri 1 Klambu telah 

memiliki guru-guru Pendidikan Jasmani dan  berijazah S1 (Strata 1),  yang 

mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif,    (4) SMP Negeri 1 

Klambu telah dijadikan  tempat PPL untuk para mahasiswa jenjang Strata 1 

(S1), sehingga diharapkan  dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

dan sudah mencakup kompetensi-kompetensi aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor.   

 

E. Hasil penelitian 

Setelah  peneliti  melaksanakan  tiga  kali  siklus perbaikan  pembelajaran  

maka  terkumpul  data- data penelitian seperti dalam diagram tersebut..  
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 Dari hasil yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai siswa pada 

siklus pertama, kedua, dan ketiga sangat jelas sekali adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran yang dicapai. Dengan demikian tindakan proses 

belajar lompat jauh yang diberikan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Klambu dapat dikatakan berhasil, yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran. Setelah dilakukan evaluasi terhadap tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan selama tiga siklus, dapat dilaporkan segi-segi penelitian yang 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan segi-segi lain yang dianggap 

kurang memenuhi harapan. Tindakan yang telah menunjukkan kualitas 

sesuai dengan harapan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

proses pembelajaran selanjutnya. Sedangkan tindakan yang kurang berhasil 

diharapkan menjadi bahan telah untuk perbaikan dan penyempurna. 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan Pembahasan hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan melalui model pembelajaran lompat jauh gaya menggantung 

dengan strategi pendekatan permainan modifikasi bangku kelas,  dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Klambu.   

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: (a) Proses 

peningkatan kualitas pembelajaran lompat jauh gaya menggantung diawali 

dengan modifikasi bangku yang dipasang 5 banjar dengan jarak 1,5 sampai 2 

m. Siswa terbagi menjadi 4 kelompok berlari melewati bangku  yang telah 
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dipasang tersebut dengan sistem kompetisi. Proses pembelajaran ini 

dilakukan pada siklus pertama sebanyak tiga kali pertemuan. Pada siklus 

pertama ini kemampuan siswa dalam melakukan proses lompat jauh gaya 

menggantung ada peningkatan sebelum diberikan tindakan.  (b) Proses 

peningkatan kualitas pembelajaran lompat jauh gaya menggantung pada 

siklus kedua diawali dengan modifikasi bangku yang dipasang 5 banjar 

dengan jarak 5 m antar banjar. Pelaksanaan dan cara permainan modifikasi 

alat bangku sama seperti pada siklus pertama. Pada siklus kedua ini 

kemampuan siswa melakukan proses belajar lompat jauh gaya menggantung 

semangkin meningkat dibandingkan dari pada siklus pertama. Proses 

pembelajaran pada siklus kedua ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. 
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A. Pendahuluan 

Pegawai merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu organisasi. Pegawai merupakan pelaksana dan 

tanggungjawab terhadap tugas-tugas organisasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut, pegawai seharusnya memiliki dedikasi dan kemauan yang tinggi 

dalam menyelesaikan semua pekerjaannya tepat pada waktunya. Dalam 

menumbuhkan dedikasi dan kemauan pada diri pegawai tersebut diperlukan 

motivasi yang nantinya dapat membuat pegawai bersemangat dalam bekerja. 

Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang agar 

mau atau berkeinginan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

kepadanya. Sebagaimana dikemukakan Hasibuan (2012: 141), bahwa: 

motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia supaya mau  bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal. 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

mengerakkan. Sebagaimana yang dikemukana oleh Flippo (Hasibuan, 2012: 

143) bahwa motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai 

dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para 

pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Sementara itu, Terry 

(Hasibuan, 2012: 145) mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang 

terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan. Winardi (2001: 6) menyebutkan bahwa motivasi adalah 

suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri  seorang manusia, yang 

dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan 

luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan 

nonmoneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau 

secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi 

orang yang bersangkutan.  
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pada dasarnya motivasi 

merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya sebaik–baiknya dengan 

mengerakkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Motivasi kerja pegawai sangatlah penting; karena, dengan motivasi 

yang tinggi seorang pegawai dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung 

jawab dalam menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini 

didukung dari pendapat Hasibuan (2012: 143) mengatakan bahwa 

“pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, suapaya mau bekerja giat 

dan antusias mencapai hasil yang optimal”. Motivasi kerja yang tinggi dari 

pegawai dalam bekerja dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

Sebagaimana pendapat Anoraga (2009: 35) bahwa “kuat lemahnya motivasi 
kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi 

kerjanya”. Di samping itu, Winardi (2001: 31) menyatakan bahwa: “apabila 

motivasi rendah, maka kinerja pegawai akan menyusut seakan–akan 

kemampuan mereka rendah”. Motivasi seorang pegawai tentulah harus terus 
dijaga dan ditingkatkan sehingga pegawai mau bekerja dengan semangat dan 

teliti serta mau mengerjakan apa saja dalam penyelesaian pekerjaan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siagian (1995: 139) “Apabila 
seseorang termotivasikan, yang bersangkutan akan berusaha keras untuk 

melakukan sesuatu”. 

Motivasi seorang pegawai banyak faktor yang dapat mempengaruhi, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutrisno (2013: 116-120), yaitu: faktor 

intern yang terdiri dari : keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat 

memiliki, keinginan memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh 

pengakuan serta keinginan untuk berkuasa dan faktor ekstern terdiri dari : 

kondisi lingkungan kerja, kompensansi yang memadai, supervisi yang baik, 

adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab serta peraturan yang 

fleksibel. 

Gray (Winardi, 2001: 61) mengemukakan dua faktor motivasi yaitu 

faktor intrinsik (misalnya suatu perasaan keberhasilan dalam hal 

melaksanakan tugas tertentu yang sangat menarik dan menantang) dan faktor 

ekstrinsik (misalnya upah/gaji, promosi-promosi, pujian-pujian, lingkungan 

kerja dan sebagainya). Selanjutnya menurut Stoner (Winardi, 2001: 67) 

berasumsi bahwa “Motivasi merupakan salah satu di antara berbagai macam 
faktor yang masuk ke dalam kinerja seseorang. Hal yang tidak kalah 
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pentingnya adalah faktor–faktor seperti kemampuan, sumber-sumber daya, 

kondisi-kondisi lingkungan dimana seseorang bekerja”. 

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat dilihat bahwa begitu 

banyak factor yang dapat mempengaruhii motivasi kerja pegawai baik dari 

diri pegawai itu sendiri maupun daru luar diri pegawai. Salah satu faktornya 

itu lingkungan kerja, dengan lingkungan kerja yang baik dan kondusif 

motivasi kerja pegawai dapat dipengaruhi sehingga lingkungan kerja 

pegawai perlu dijaga dan ditingkatkan agar motivasi kerja pegawai dapat 

terjaga dan meningkat pula. 

Nitisemito (Gardjito, 2014 : 3) menyatakan bahwa “Lingkungan kerja 
adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan”. 
Di samping itu, Sutrisno (2013: 118) menyatakan pengertian lingkungan 

kerja adalah: 

Keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar 

karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan meliputi tempat bekerja, 

fasilitas, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga 

hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. 

Sehingga gairah kerja para karyawan akan meningkat. 

Menurut Wursanto (Suwondo, 205: 136) lingkungan kerja yaitu 

sebagai berikut: 

Lingkungan kerja terbagi atas dua jenis. Pertama, 

lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik adalah segala 

sesuatu yang menyangkut fisik dalam lingkungan kerja. 

Kedua, lingkungan kerja yang menyangkut psikis adalah 

lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap dengan panca 

indera. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan atau pegawai baik 

berupa fisik ataupun non fisik yang nantinya akan mempunyai pengaruh 

terhadap gairah kerja karyawan. Lingkungan kerja juga mempunyai 

pengaruh kuat dalam pembentukan perilaku organisasi dan berpengaruh 

terhadap prestasi organisasi. Lingkungan kerja juga sebagai faktor 

pendorong dan pendukung karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

karena di situlah tempat bagi karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya. 
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Lingkungan kerja terbagi menjadi dua jenis yaitu lingkungan kerja 

fisik dan non fisik. Menurut Sedarmayanti (Gardjito, 2014: 3) bahwa 

“Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung”. Di samping itu, Moekijat (2005: 135) 

mengatakan bahwa “lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang 

terdiri dari perlengkapan, mesin-mesin kantor yang dipergunakan dan tata 

ruang kantor yang mempengaruhi lingkungan fisik kantor serta kondisi-

kondisi kerja fisik dalam kondisi-kondisi mana pekerjaan harus dilakukan”. 

Lingkungan kerja fisik ada yang secara langsung berhubungan dengan 

pegawai dan ada pula yang tidak berhubungan langsung dengan pegawai. 

Lingkungan fisik yang berhubungan secara langsung dengan pegawai seperti 

meja dan kuris kerja, lemari kerja, peralatan dan perabot kantor. Sedangkan 

yang tidak berhubungan secara langsung seperti pencahayan, sirkulasi udara, 

suara dan warna ruangan kerja yang dapat memperngaruhi kenyaman 

pegawai dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab mereka yang 

diberikan pimpinan. 

Selain lingkungan fisik, lingkungan kerja juga memiliki lingkungan 

kerja non fisik. Menurut Sedarmayanti (Suwonto, 2015: 136)  bahwa 

“Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 
berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan baik 

hubungan dengan sesama rekan kerja, ataupun hubungan atasan dengan 

bawahan”. Sejalan dengan itu, Nitisemito (2000: 171), menyatakan bahwa 

“Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja 
sama antar tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status yang 

sama. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, 

komunikasi yang baik, dan pengendalian diri”. 

Keberadaan lingkungan kerja sangat menentukan kenyaman pegawai 

dalam bekerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan pegawai 

akan dapat menghasilakn pekerjaan yang lebih baik. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Priansa (2013: 129) bahwa: “Pegawai akan menghasilkan 
produktivitas kerja yang optimal jika nyaman dalam bekerja”. Menurut hasil 
penelitian Sterk (Sukoco, 2007: 209) menemukan “bahwa 83% pegawai 
sangat mengharapkan adanya pencahayaan yang tepat, area kerja yang 

sesuai, serta temperatur udara yang nyaman. Harapan tersebut diikuti dengan 

ruang penyimpanan dokumen atau arsip yang nyaman, ruang kerja yang 

bersifat personal hingga pengaturan kabel yang digunakan dalam ruang 

kantor”. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa lingkungan kerja yang 
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baik serta teratur sangat diharapkan oleh pegawai dalam mereka 

mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka.  

Mengingat pentingnya motivasi kerja pegawai dalam bekerja dengan 

baik dan maksimal serta pentingnya lingkungan kerja dalam mewujudkan 

motivasi kerja pegawai. Maka penulis tertarik untuk meneliti “Hubungan 

Lingkungan Kerja dengan Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Sumatera Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan informasi mengenai: (1) motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. (2) lingkungan kerja pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, dan (3) hubungan 

lingkungan kerja fisik dengan motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Korelasional. Menurut Arikunto 

(2010: 247) menyatakan bahwa penelitian korelasi dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sebanyak 95 orang. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Proportional Random 

Sampling dengan menggunakan kriteria pendidikan terakhir ≤ S1 dan > S1 
dari rumus Slovin dalam Umar (2004 : 107) pada tingkat kesalahan 10 % 

sehingga diperoleh sampel sebannyak 55 orang. Hasil ujicoba instrumen 

diperoleh hasil validitas, bahwa diperoleh 30 item dari 35 item pernyataan 

memiliki nilai Corected Item Total Correlation lebih besar dari nilai tabel 

rho sperman yaitu 0.514 dengan N=15 untuk kedua variable yaitu 

lingkungan kerja (X) dan motivasi kerja (Y) sehingga hanya terdapat 30 item 

yang bisa digunakan untuk uji koefiesien korelasi. Pengujian reliabilitas 

diperoleh nilai alpha cronbach’s untuk veriabel lingkungan kerja sebesar 

0.963 dan variabel motivasi kerja sebesar 0.969. Dengan demikian, 

instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya 

keabsahannya yang dibuktikan dengan nilai alpha cronbach’s hitung lebih 

besar dari nilai rho spearman yaitu 0.506 dengan N=15. 

Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas.menentukan secara kualitatif hasil penelitian masing-masing 

indikator dan variable dengan cara membandingkan skor mean dengan skor 

ideal dikali 100%. Selanjutnya membandingkan dengan klasifikasi kategori 

menurut Latisma (2011: 139), yaitu: 
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Klasifikasi Interval 

Koefisien Lingkungan kerja Motivasi kerja 

Sangat kondusif 

Kondusif 

Cukup kondusif 

Kurang kondusif 

Tidak kondusif 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup tinggi 

Kurang tinggi 

Tidak tinggi 

90 – 100 

80 – 89 

65 – 79 

55 – 64 

0  – 55 

 

Selanjutnya melakukan uji normalitas data, menghitung koefisien 

korelasi dengan mengggunakan rumus produk moment dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 serta menguji signifikan koefisien korelasi dengan mencari 

nilai t mengggunakan bantuan program SPSS versi 16.0. 

 

C. Hasil Penelitian 

Skor yang diperoleh pada masing-masing indikator untuk variabel 

motivasi kerja pada indikator ketekunan dalam bekerja diperoleh hasil 

sebesar 80.15% dengan kriteria tinggi, indikator bertanggungjawab dalam 

bekerja diperoleh hasil sebesar 76.26% dengan kriteria cukup tinggi, 

indikator pengembangan diri dalam bekerja diperoleh hasil sebesar 80.73% 

dengan kriteria tinggi dan indikator keterlibatan dalam bekerja diperolah 

hasil sebesar 74.11% dengan kriteria cukup tinggi. Pencapaian secara 

keseluruhan yaitu variabel motivasi kerja pegawai diperoleh hasil sebesar 

78.38% dengan kriteria cukup tinggi. 

Selanjutnya, skor yang diperoleh pada masing-masing indikator 

pada variabel lingkungan kerja pada indikator tata ruang diperoleh hasil 

sebesar 82.10% dengan kriteria kondusif, indikator penerangan (cahaya) 

diperoleh hasil sebesar 81.45% dengan kriteria kondusif, indikator 

pertukaran udara diperoleh hasil sebesar 74.76% dengan kriteria cukup 

kondusif dan indikator hubungan kerja diperoleh hasil sebesar 75.27% 

dengan kriteria cukup kondusif. Pencapaian secara keseluruahn yaitu variabel 

lingkungan kerja diperoleh hasil sebesar 78.40% dengan kategori cukup 

kondusif. 

Dalam mengujian normalitas data diperoleh hasil perhitungan untuk 

variabel motivasi kerja pegawai sebesar 0.563 dan variabel lingkungan kerja 

diperoleh nilai sebesar 0.713. Ini berarti data variabel motivasi kerja dan 
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lingkungan  kerja pegawai berdistribusi normal, karena nilai yang diperoleh 

(motivasi kerja) 0.563 > 0.05 dan (lingkungan kerja) 0.713 > 0.05. 

Untuk melihat koefisien hubungan variabel X (lingkungan kerja) 

dan variabel Y (motivasi kerja pegawai) digunakan rumus korelasi Product 

Moment dengan bantuan program SPPS versi 16.0 terhadap data dianalisis 

untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil analisis 

data yang diperoleh hasil Pearson Corelation = 0.621 lebih besar dari r tabel 

(0.345 pada taraf kepercayaan 99%) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 

0.05 (0.000 < 0.05). Dengan demikian terdapat hubungan antara variabel X 

(lingkungan kerja) dengan variabel Y (motivasi kerja pegawai). 

Untuk melihat keberartian hubungan kedua variabel digunakan uji t. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS ve 16.0 

diperoleh nilai signifikan t lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). Dengan 

demikian hipotesis yang berbunyi “Terdapatnya hubungan yang signifikan 

antara lingkungan kerja dengan  motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat” dapat diterima. 
 

D. Pembahasan 

1. Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh 

persentase motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Sumatera Barat berada pada ketegori cukup tinggi dengan hasil 

perhitungan sebesar 78.38%. Dimana pencapaian hasil perhitungan per 

indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi kerja pegawai pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yaitu untuk indikator 

ketekunan dalam bekerja didapatkan hasil sebesar 80.15% dengan kategori 

tinggi, indikator bertanggungjawab dalam bekerja sebesar 76.26% dengan 

kategori cukup tinggi, indikator pengembangan diri dalam bekerja sebesar 

80.73% dengan kategori tinggi dan indikator keterlibatan dalam bekerja 

sebesar 74.11% dengan kategori cukup tinggi. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat dapat dijelaskan bahwa 

motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera 

Barat berada dalam kondisi cukup baik dalam mereka melaksanakan semua 

pekerjaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi kerja ini perlu 

dipelihara dan ditingkatkan karena pada dasarnya motivasi kerja merupakan 

suatu unsur terpenting untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Hasibuan (2012: 143) mngatakan bahwa “Pentingnya 
motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 
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mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja dengan giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal”. 
Mengingat begitu pentingnya motivasi kerja pegawai untuk 

mencapai tujuan organisasi maka perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat 

menimbulkan dan mendorong motivasi kerja yakni dengan meningkatkan 

dan menjaga sifat tekun dalam melaksanakan semua pekerjaan, 

bertanggungjawab dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan, mau 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja sehingga 

menghasilkan hasil kerja yang lebih baik dalam mecapai tujuan organisasi 

serta mau melibatkan diri dengan semua kegiatan yang ada pada organisasi 

tempat bekerja untuk meningkatkan hubungan sosial dengan pimpinan 

maupun dengan sesama rekan kerja. 

 

2. Lingkungan Kerja Pegawai 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis 

menunjukkan lingkungan kerja pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori kondusif dengan persentase 

85.83%. Dimana pencapaian hasil perhitungan per indikator yang digunakan 

untuk mengukur lingkungan kerja pegawai pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Sumatera Barat yaitu untuk indikator tata ruang  

didapatkan hasil sebesar 80.10% dengan kategori kondusif, indikator 

penerangan (cahaya) sebesar 81.45% dengan kategori kondusif, indikator 

pertukaran udara sebesar 74.75% dengan kategori cukup kondusif dan 

indikator hubungan kerja sebesar 75.27% dengan kategori cukup kondusif. 

Hasil perhitungan di atas mengungkapkan bahwa lingkungan kerja 

yang kondusif akan membuat pegawai nyaman dalam bekerja. Lingkungan 

kerja yang memiliki tata ruang yang baik dan bagus, penerangan 

pencahayaan yang cukup, pertukaran udara yang membuar sirkulasi udara 

menjadi teratur dan hubungan kerja yang baik dan terjalin dengan baik akan 

membuat pegawai bekerja dengan semangat serta menyelesaikan semua 

tanggungg jawab kerja mereka dengan baik yang  mengindikasikan bahwa 

pegawai tersebut termotivasi dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Burger (Sukoco, 2007: 71) menungkapkan bahwa “lingkungan kerja yang 
tidak sehat dan nayaman akan menurunkan tingkat produktivitas maupun 

moral pegawai”. 
Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan 

tugas maka lingkungan kerja dalam organisasi juga perlu ditingkatkan. 

Mengoptimalkan lingkungan kerja dapat dilakukan dengan cara  

memperhatikan penataan ruang kerja seperti meja dan kursi kerja, peralatan 
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kerja dan perlengkapan kerja perlu diatur dengan baik untuk menciptakan 

ruangan kerja yang nyaman bagi pegawai dalam bekerja. Selain itu juga 

perlu memperhatikan sirkulasi udara dan penerangan dalam ruangan kerja 

untuk dapat mempermudah pegawai dalam melaksanakan semua pekerjaan 

mereka. Selain lingkungan kerja yang bersifat fisik tentu perlu 

memperhatikan lingkungan kerja non fisik berupa hubugan baik dengan 

pimpinan dan juga dengan sesama rekan kerja. 

 

3. Hubungan Lingkungan Kerja dengan Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai signifikan t lebih kecil 

dari 0.05 (0.000 < 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja 

berhubungan secara signifikan dengan motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini 

mendukung fenomena yang ada pada saat melakukan pengamatan 

bahwasanya hubungan lingkungan kerja dengan motivasi  kerja pegawai 

berada pada kategori yang kurang ideal untuk sebuah organisasi. 

Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan motivasi kepada 

para pegawai untuk melakukan pekerjaannya guna mewujudkan tujuan 

organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat dari hasil penelitian Sterk 

(Sukoco, 2007: 209) menemukan “bahwa 83% pegawai sangat 
mengharapkan adanya pencahayaan yang tepat, area kerja yang sesuai, serta 

temperatur udara yang nyaman. Harapan tersebut diikuti dengan ruang 

penyimpanan dokumen atau arsip yang nyaman, ruang kerja yang bersifat 

personal, hingga pengaturan kabel yang digunakan dalam ruang kantor”. 
Berdasarkan pendapat ahli diatas terlihat bahwa pegawai sangat 

menginginkan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dalam mereka 

bekerja. Lingkungan yang kondusif dan nyaman tentu akan menimbulkan 

kemauan dan semangat yang baik pada diri pegawa untuk mereka 

menyelesaikan dan mensukseskan setiap pekerjaan yang diberikan kepada 

mereka, dengan begitu sangat terlihat bahwasanya pegawai tersebut 

termotivasi dalam bekerja. 

Jika dilihat dari hasil analisis data tentang hubungan lingkungan 

kerja dengan motivasi kerja pegawai maka lingkungan kerja yang semakin 

kondusif akan berdampak kepada peningkatan motivasi kerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas. Semakin kondusif lingkungan kerja maka semakin 

tinggi motivasi kerja pegawai. Semakin tinggi motivasi kerja pegawai maka 

hasil pekerjaan akanmenjadi semakin baik sehingga pencapaian tujuan yang 

diharapkan menjadi tercapai dengan optimal. 
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E. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasannya, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) motivasi kerja yang terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Sumatera Barat tergolong dalam ketegori cukup tinggi, (2) 

lingkungan kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 

tergolong dalam kategori cukup kondusif, (3) lingkungan kerja berhubungan 

secara signifikan dengan motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Sumatera Barat. 
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PERENCANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL (SPMI) PADA TINGKAT PROGRAM 

STUDI DI PTS 

 

R. Supyan Sauri 

A. Pendahuluan 

       Perbuatan  pendidikan merupakan suatu sarana dalam merekonstruksi 

sumber daya menusia (SDM). Melalui proses pendidikan ini masyarakat 

dalam suatu wilayah diharapkan memiliki daya saing yang wajar sesuai 

dengan kemampuan akademik atau profesionalnya. Pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) akan sangat menentukan bagi keberhasilan suatu bangsa dan 

negara untuk mencapai keunggulan berdaya saing secara terus menerus. 

Dalam hubungan ini Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai penyelenggara 

pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dijadikan sarana alternatif dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia selain yang 

dilaksanakan oleh PTN. Output dari proses penyelengaraan pendidikan 

tinggi tersebut, dihadapkan kepada mekanisme keterbukaan pasar yang 

kental dengan persaingan.  

     Fenomena yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS), saat ini 

begitu kompleks termasuk dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, sebagaimana dimanatkan Undang-undang Pendidikan Tinggi. 

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan pendidikan tinggi, terutama 

dalam pemenuhan standar minimal, baik sarana prasarana, sumber daya 

manusia, finansial dan kepercayaan publik. Hal ini berimplikiasi terhadap 

kinerja program studi sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan proses 

belajar mengajar (PBM). Sementara dosen harus melakukan profesionalisme 

pada kinerjanya yang melekat pada dirinya  yaitu tri dharma (pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Kualitas pendidikan yang 

baik pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi lulusan yang berdampak 

pada kemampuan berdaya saing yang tinggi.  

       Aspek kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi sampai saat  ini 

masih menjadi perdebatan sehingga digeneralisasikan  menjadi faktor utama 

lemahya daya saing bangsa di kancah internasional, Kerhasilan 

mengembangkan Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam 

mengimplementasikan reformasi ekonomi dan juga sebaliknya keterpurukan 



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 156 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

hasil pendidikan menjadi penyebab terbelakangnya sosial ekonomi suatu 

bangsa. Masih rendahnya kemempuan perguruan tinggi Indonesia 

menghasilkan ke luaran sumber daya manusia yang berkualitas, berawal dari 

kondisi perguruan tinggi yang tidak memiliki kemampuan memformulasi 

kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.  

       Menghadapi tantangan yang sangat berat ke depan, bagi Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) harus mempu menjalankan fungsi tridharmanya 

(pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) secara efektif, 

efisien, transfaran dan akuntabel dengan merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Aspek lain yang lebih penting meningkatkan kinerja  

kepemimpinan  

tingkat program studi yang mempunyai integritas kepribadian yang dapat 

menjadi teladan, proaktif dalam mengantisipasi lingkungan eksternal yang 

sangat dinamis dengan mengerakkan seluruh potensi sumber daya yang 

dimiliki baik yang bersifat tangible maupun intangible melalui pembentukan 

Gugus Penjamiman Mutu (GPM) yang dapat menjamin bagi terbangunnya 

kepercayaan  dan loyalitas publik. Jika kondisi ini dapat dicapai maka 

outcomes-nya berupa penerimaan dari pihak pengguna lulusan. 

       Untuk mengukur kapasistas kepemimpinan pada tingkat Pogram Studi 

dalam mengerakan Gugus Penjamiman Mutu (GMP) untuk mendukung daya 

saing lulusan perguruan tinggi, dibutuhkan tipe kepemimpinan sebagaimana 

diungkapkan Gupta (1983 : 92) Memiliki kemempuan dalam memberikan 

kewenangan dan delegasi kepada staf, memiliki perhatian tinggi kepada staf, 

dapat menciptakan atmosfir kepuasan kerja.  

      Kinerja Program studi akan baik apa seluruh pemangku kepentingan 

(Stakeholders) menberikan dorongan untuk meningkatkan mutu serta daya 

saing, maka yang diperlukan pembenahan  atau penataan organisasi yang 

efektif dan efisien sehingga mampu bersaing, jaminan dalam peningkatan 

mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar yang lebih efektif dan 

produktif.  

       Upaya yang dapat mendorong kinerja Program Studi, salah satunya 

mengefektifkan fungsi lembaga penjaminan mutu internal tingkat prodi, 

sebagai mitra kerja dalam mengimplementasikan program-program dan 

rencana kerja, dan sekaligus sebagai pengontrol kualitas input, proses dan 

outputnya.  Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang 

dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (3) 

huruf c, menyatakan Tugas dan wewenang Menteri atas penyeleggaraan 

Pendidikan Tinggi meliputi Peningakatan penjaminan mutu, relevansi, 
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keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi 

secara berkelanjutan. 

       Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara 

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam menjalankan 

roda organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada level 

program studi, dibutuhkan kemampuan manajerial dari pengelolanya. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap evaluasi dalam sistem penjaminan mutu 

eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga 

Akreditasi Mandiri (LAM). Kualitas institusi program studi menjadi tolok 

ukur dalam menilai kinerja prodi yang dilakukan secara periodik selama 5 

tahun sekali. Hasil penilaian akreditasi yang baik menjadi jaminan kualitas 

lulusan dan pertanggungjawaban kepada publik. Sementara kondisi saat ini 

di Indonesia kinerja program  

studi dengan parametar hasil penilaian BAN-PT belum menunjukan kinerja 

yang baik. Hal ini terlihat dalam tabel jumlah dan peringkat Akreditasi Prodi 

yang dirilis Kemenristekdikti tahun 2016.   

Tabel 1. Data Jumlah dan Peringkat Akreditasi Program Studi (APS) 

Lembaga A B C Total 

PTN 1296 (27,39%) 

        (64,99%) 

2589 (54,72%) 

        (31,97%) 

846 (17,88%) 

        (9,80%) 

4731 

PTS 496 (4,48%) 

        (24,87%) 

4235 (38,29%) 

        (52,97%) 

6329 (57,22%) 

        (73,31%) 

11060 

KL 40 (10,34%) 

      (2,01%) 

 252 (65,12%) 

         (3,11%) 

   95 (24,55%) 

         (1,10%) 

387 

PTAN 148 (13,05%) 

      (7,42%) 

668 (58,91%) 

        (8,25%) 

318 (28,04%) 

        (3,68%) 

1134 

PTAS 14 (0,99%) 

      (0,70%) 

355 (25,11%) 

        (4,38%) 

1045 (73,90%) 

      (12,10%) 

1414 

Total 1994 (100%) 8099 (100%)  8633 (100%) 18726 

Sumber : Kemenristekdikti, 2016 
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B. Pembahasan 

       Perguruan tinggi (PT) menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian 

serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan 

dalam upaya menghasilkan menusia terdidik yang mampu beradabtasi 

dengan lingkungan yang kompleks dan dinamis. Penelitian merupakan 

kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau 

menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan taknologi serta 

kesenian. Pengabdian kepada masyarakat masyarakat merupakan kegiatan 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan 

demi kemajuan masyarakat. Merujuk pada Keputusan Menteri  Pendidikan 

Nasional RI No.232/U/2000, menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat 

berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.  

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.       

       Ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni mempunyai 

izin pembukaan Perguruan Tinggi  dari Kemenristekdikti, mempunyai izin 

pembukaan Prodi oleh Kemenristekdikti untuk setiap prodi, setiap prodi 

minimal memiliki  6 dosen tetap, setiap prodi harus memiliki akreditasi 

BAN PT yang masih berlaku (sesuai dengan Standar Nasional), untuk setiap 

prodi rasio maksimum jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 

adalah 1 : 20 untuk prodi eksakta dan 1 : 30 untuk prodi non eksakta.  

Toleransi untuk PTS 1:30 dan 1:45, melakukan pelaporan akademik setiap 

semester: pelaporan akademik ke Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) harus 

dilakukan setiap semester, berdasarkan. 

       Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada perencanaan sistem 

panjaminan mutu internal (SPMI) tingkat Program Studi (Prodi), mengingat 

program studi merupakan ujung tombak dalam kegiatan proses belajar 

mengajar (PBM) pada satuan pendidikan tinggi. Program studi merupakan 

pelaksana kebijakan mutu baik universitas maupun sekolah pascasarjana 

atau fakultas dalam menjalankan visi, misi, tujuan dan strategi yang telah 

ditetapan melalui proses perencanaan bersama dengan para pamangku 

kepentingan (Stakeholders). Aspek manajerial dalam  pengelolaan program 

studi tidak terlepas dari kaidah-kaidah memejemen modern. Tujuan dari 

kajian penelitian ini, untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara 

komprehensif berkenaan dengan perencanaan sistem penjaminan mutu 

internal tingkat program studi.   

       Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini 

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dari kondisi 
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nyata di lapangan. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan tidak 

hanya berkenaan dengan fakta-fakta, tetapi juga kegiatan sosial, persepsi, 

kepercayaan, dan pemikiran yang diperoleh melalui hubungan interaktif, 

tatap muka, dengan sumber data atau informan terpilih. 

       Selaras dengan dengan pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam memahami dan 

mengkaji persoalan perencanaan sistem penjaminan mutu internal tingkat 

program studi. Untuk mendapatkan data yang bersifat meyeluruh dan 

mendalam diperlukan beberapa teknik pengumpulan data. Penggalian 

sumber informasi melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi.  

       Penelitian ini dilakukan di Program Studi S2 Manajemen Pendidikan 

Sekolah Pascasarjana Universitas Ialam Nusantara Jl. Soekarno-Hatta No. 

530 Bandung. Subjek penelitiannya semua orang yang berperan dan 

dilibatkan pada organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi 

S2 Manajemen Pendidikan. Nara sumber dalam penggalian sumber 

informasi terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal 

(SPMI) yakni Wakil Rektor I, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) Sekolah Pascasarjana, Ketua Gugus Penjaminan Mutu Prodi  S2 

Manajemen Pendidikan, Dosen di lingkungan Prodi S2 Manajemen 

Pendidikan, Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan.  

      Objek penelitian, mengacu pada pertimbangan penting pemilihan objek 

penelitian, di lokasi tersebut adalah bahwa kasus yang dikaji sesuai dengan 

masalah penelitian yakni bagaimana Implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) tingkat Prodi pada Universitas Islam Nusantara. Adapun 

fokus  penggalian sumber informasi atau data terkait dengan  aspek 

perencanaan sistem penjaminan mutu internal tingkat program studi. 

       Rumusan perencanaan berhubungan dengan prediksi ke masa yang akan 

datang, implikasinya terhadap proses perencanaan sangat berkaitan dengan 

proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi. 

Merencanakan berarti memilih.  Memilih berbagai alternatif tujuan strategik 

dengan harapan dapat  tercapainya kondisi yang lebih baik, dan memilih 

cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.   

Perencanaan sebagai alat manajemen untuk mengalokasikan  Sumber daya 

yang terbatas dalam suatu lingkungan organisasi, sehingga perlu dilakukan 

pengalokasian sumber daya sebaik mungkin, dengan  konsekuensi 

pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber 

daya yang ada menjadi sangat penting. 
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      Perencanaaan tidak hanya berupa  aktivitas individual tetapi kegiatan 

kolegial dengan  orientasi masa kini dan masa depan, melalui aktivitas  

rutinitas kerja, dan trial and error, penyusunan  rencana kerja yang baik 

tentu saja melibatkan para pihak yang berkompeten sehingga memberikan 

dampak positif pada alur kerja organisasi. Perencanaan merupakan kegiatan 

yang bersifat publik, yang berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan 

terhubung pada tindakan. 

       Fungsi dan atau manfaat proses perencanaan  yang akan dijadikan  

penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber 

daya, dan penetapan standar mutu dalam Pengawasan Kualitas. Bagaimana 

agar dalam proses perencanaan dapat mencapai tujuan, hal ini berkaitan 

dengan  syarat perencanaan yang arus memiliki, atau diketahui dengan  

memperhitungkan, tujuan akhir yang dikehendaki,     sasaran-sasaran dan 

prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari 

berbagai alternatif), jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, 

masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan 

digunakan serta pengalokasiannya,  kebijakan-kebijakan untuk 

melaksanakannya,  Orang, organisasi, atau badan pelaksananya, mekanisme 

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 

      Aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk 

perencanaan     pertama, tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan 

dalam proses pengelolaan sumber daya, kedua adanya  perencanaan tahunan 

dan perencanaan jangka menengah perlu terintegrasi dalam perencanaan 

jangka panjang.  Pentingnya perspektif jangka panjang juga ditekankan 

dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam 

perencanaan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan jangka panjang 

di dunia, khususnya perkembangan ekonomi dan teknologi, perlu dikaji 

implikasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah,  

ketiga, perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan 

terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen 

perencanaan. 

       Proses perencanaan  pengelolaan SPMI, dari hasil penggalian sumber 

informasi melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi, terkait 

dengan aspek perencanaan dari berbagai nanara sumber, tergambar sebagai 

parameternya yaitu adanya rumusan tertulis yang menyatakan secara jelas 

visi, misi, tujuan dan strategi, pengembangan institusi Prodi, terdapat 

kesesuaian antara misi, visi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, 

adanya peran dan aktivitas tatapamong, aktivitas senat sekolah pascasarjana, 
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adanya struktur organisasi SPMI, rencana strategis pengembangan prodi, 

rencana operasional pengembangan prodi, tufoksi, efektivitas 

kepemimpinan, dan melakukan evaluasi diri, adanya rumusan dan pedoman 

seleksi mahasiswa, terkait dengan metode seleksi, pemerataan, jumlah 

mahasiswa yang diterima, keketatan penerimaan. Profil mahasiswa : Gender, 

umur, stratifikasi sosial, mahasiswa asing rasio dosen dan mahasiswa. 

Kepuasan mahasiswa : kegiatan belajara mengajar (PBM), pelayanan 

administratif, dan pelayan informasi. Pelayanan mahasiswa : Pelayanan 

akademik, pelayanan kesehatan, bimbingan dan konseling. 

       Perencanaan kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan 

tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong 

terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft 

skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Secara 

umum, tujuan dari pengelolaan  kurikulum di Perguruan Tinggi (PT) dalam 

konteks berbasis kompetensi dapat dideskripsikan antara lain untuk 

merealisasikan visi dan misi, tujuan dan sasarn Program Studi yang secara 

komprehensif dan berkelanjutan hal ini untuk mendukung prakarsa 

pemerintah dalam meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi 

bagi masyarakat, kemudian  merangsang terpolanya perubahan sikap dan 

persepsi mahasiswa (sebagai tenaga terampil) tentang tangungjawab, 

kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural masyarakat dalam 

pembangunan, serta memberikan peluang yang optimal kepada mahasiswa 

untuk memilih kualifikasi yang terbaik bagi dirinya dan pemenuhan 

kebutuhan kualifikasi ketenagaan yang sesuai dengan pangsa pasar di 

masyarakat, hal ini untuk  menjawab tantangan dinamika kebutuhan 

kualifikasi dalam bidang keilmuan tertentu guna memperkuat dasar 

keilmuan lulusan, sehingga lebih berdaya dalam  

berkompetisi di pangsa pasar. Perencanaan bidang kurikulum berbasis 

kompetensi Program Studi diharapkan dapat menghasilkan: (1)  kurikulum 

yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan potensi diri secara 

optimal dan sesuai dengan tuntutan pangsa pasar, (2) peningkatan kualitas 

lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sehingga sesuai dengan 

kebutuhan riil di masyarakat, (3) pencapaian kompetensi dengan berorientasi 

pada mastery learning yang berbasis pada penilaian otentik dan proses, (4) 

sikap otonomi pengelolaan pembelajaran dengan meningkatkan peranan 

program studi  mengembangkan inovasi demi meningkatkan kualitas 

lulusan.  

       Perencanaan pembelajaran pada Prodi S2 Manajemen Pendidikan 

menitik beratkan pada a) rencana belajar dan mengajar dengan pendekatan 
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strategik untuk pamasaran (daya serap), pengembangan kurikulum, 

akreditasi, penyampaian bahan ajar, penyediaan sarana pembelajaran. 

Rencana yang merangkai sumber daya yang tersedia dalam implementasi 

kegiatan pembelajaran dan pengembangan suasana akademik yang kondisif, 

serta ada kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi, relevansi dan integrasi, 

termasuk kompetensi inti. Adanya kesesuaian antara rencana pembelajaran 

semesteran dengan tujuan, produktivitas, efisiansi dan akuntabilitas.  

       Perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada  Prodi 

S2 Manajemen Pendidikan dengan mennggunakan parameter, adanya 

agenda penelitian untuk dosen tetap pada setiap semester, dengan 

mengumpulkan usulan penelitian, dilihat dari relevansinya dengan program 

studi, orisinilitas, kualitas, diseminasi dan publikasi penelitian. Hal lain yang 

lebih penting adalah keberlanjutan program penelitian, produk inovatif, hak 

paten, dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.Pengabdian 

kepada masyarakat cakupannya dilihat dari relevansinya dengan program 

studi, memberikan dampak yang positif pada pengembangan keilmuan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Kesimpulan 

       Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa 

perencanaan  sistem panjaminan mutu internal (SPMI) pada tingkat Program 

Studi dilakukan dengan mempertimbangkan statuta, renstra universitas, visi, 

misi tujuan dan strategi program studi. Dalam hal proses penyusunan 

rumusan perencanaan melibatkan Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil 

Direktur, Ketua Program Studi, Dosen, Alumni dan pengguna lulusan. 

Aspek yang direncanakan dari hasil temuan  baru menekankan pada aspek 

pengembangan kurikulum, rumusan capaian pembelajaran, format instrumen 

pembelajaran dan evaluasi kinerja dosen.  

Budaya mutu belum optimal dilaksanakan, terkait dengan sumber daya yang 

masih relatif kurang, penyusunan Standar Dikti berbasis KKNI masih dalam 

proses sosialisasi.   
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A. Pendahuluan 

 Efikasi diri yang dipersepsikan oleh individu dapat merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan siswa (Bandura, 1997: 3). Hal ini sesuai 

dengan teori belajar-sosial Bandura yang menekankan hubungan kausal 

antara faktor lingkungan, faktor personal dan faktor perilaku. Efikasi diri 

dapat mempengaruhi siswa dalam memilih suatu tugas, usaha, ketekunan, 

dan prestasi. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan 

meningkatkan penggunaan kognitif dan strategi kemandirian belajar. Siswa 

yang merasa mampu menguasai suatu keahlian atau melaksanakan suatu 

tugas akan lebih siap untuk berpartisipasi, bekerja keras, lebih ulet dalam 

menghadapi kesulitan, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi efikasi diri, maka kemandirian belajar  yang dimiliki siswa semakin 

baik dan sebaliknya (Feist dan Feist, 2009: 207). Efikasi diri merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan dalam performansi yang akan datang. 

Tingginya efikasi diri akan memotivasi individu secara kognitif untuk 

bertindak lebih persisten dan terarah, terutama apabila tujuan yang hendak 

dicapai merupakan tujuan yang jelas (Lennon, 2010: 92).  

Setidaknya ada empat cara meningkatkan efikasi diri, yaitu: (1) 

memilih satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai di mana tujuan yang 

dipilih tentu saja yang sifatnya realistis untuk dicapai, (2) memisahkan 

pengalaman masa lalu dengan rencana yang sedang dilakukan. Hal ini 

penting untuk dilakukan agar pengaruh kegagalan masa lalu tidak tercampur 

baur dengan rencana yang sedang dilakukan, (3) tetap berusaha 

mempertahankan prestasi yang baik dengan cara berusaha tetap fokus 

dengan keberhasilan yang telah dicapai, dan (4) membuat daftar urutan 

situasi atau kegiatan yang diharapkan dapat diatasi atau dapat dilakukan 

mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Hal ini penting 

efikasi diri secara bertahap dalam pengajaran hal-hal yang sulit 

(Zimmerman, 2000: 82). 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa untuk 

mencapai prestasi secara optimal, yaitu inteligensi, kepribadian, lingkungan. 

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

mencapai prestasi optimal adalah kemandirian belajar. Siswa yang memiliki 

tingkat inteligensi yang baik, kepribadian, lingkungan yang mendukung, 

perlu ditunjang dengan kemampuan kemandirian belajar untuk mencapai 

prestasi optimal. Menurut Susanto (2006: 64), strategi dalam kemandirian 

belajar sangat diperlukan bagi setiap siswa dalam belajar. Jika siswa 

kehilangan strategi kemandirian belajar, maka akan mengakibatkan proses 

belajar  kurang baik. Selain itu, kemandirian belajar penting bagi semua 

jenjang akademis karena  dapat diajarkan, dipelajari dan dikontrol. 

Umumnya siswa yang berhasil adalah siswa yang menggunakan strategi 

kemandirian belajar dan sebagian besar sukses di sekolah. Kemandirian 

belajar mampu mengatur kinerja dan prestasi akademis. Oleh sebab itu siswa 

harus mengatur diri supaya prestasi akademisnya sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Menurut Wolters et al. (2003: 5), ada empat asumsi mengenai 

kemandirian belajar, yaitu: (1) asumsi aktif dan konstruktif. Siswa sebagai 

peserta yang aktif konstruktif dalam belajar, baik aktif mengkonstruk 

pemahaman, tujuan maupun strategi dari informasi yang tersedia 

dilingkungan dan pikirannya sendiri, (2) kemandirian belajar sebagai potensi 

untuk mengontrol. Siswa sanggup memonitor, mengontrol, mengatur aspek 

tertentu dari kognitif, motivasi dan perilaku sesuai karakteristik lingkungan 

jika memungkinkan, (3) asumsi tujuan, kriteria, atau standar. Asumsi 

tersebut digunakan untuk menilai apakah proses harus dilanjutkan bila perlu 

ketika beberapa kriteria atau standar berubah, dan (4) asumsi bahwa aktivitas 

kemandirian belajar merupakan mediator antara individu dan karakteristik 

konteks dan prestasi atau performa yang sesungguhnya. Pengaturan diri pada 

kognisi, motivasi, dan perilaku yang dimiliki individu, merupakan mediator 

hubungan antara individu, konteks, dan prestasi. 

Kemandirian belajar merupakan bagian dari kebiasaan  berpikir 

(Marzano dan Pickering, 1997: 262) dan sejumlah peneliti mengklaim 

bahwa kemandirian belajar  dapat membantu siswa untuk melakukan 

kebiasaan berpikir dalam belajarnya (Rustaman, 2011: 11).  Oleh sebab itu 

dilakukan penelitian yang bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaruh 

langsung efikasi diri terhadap kemandirian belajar, (2) untuk mengetahui  

pengaruh langsung efikasi diri terhadap kebiasaan berpikir.  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

guru-guru bidang studi di SMA untuk lebih meningkatkan atau 

mengoptimalkan strategi-strategi yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar, terutama faktor psikologis seperti efikasi diri, kemandian belajar 

dan kebiasaan berpikir siswa sehingga tujuan yang sudah ditentukan dalam 

proses belajar dapat tercapai. 

B. Metode penelitian 

 Metode penelitian adalah survei. Populasi terjangkau adalah seluruh 

siswa kelas XI SMA IPA se-Kota Jayapura. Jumlah sampel sebanyak 280 

yang di ambil melalui teknik proportional random sampling. Teknik analisis 

data meliputi analisis statistik deskriptif, statistik inferensial untuk uji 

linieritas, uji sifnifikansi regresi dan untuk statistik  multivariat 

menggunakan analisis jalur (path analysis). Pengolahan dan analisis data 

menggunakan Microsoft Excell, SPSS, dan LISREL. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 

Model Sub-Struktur 1 

Hasil pengujian sub struktur 1 secara lengkap dijelaskan melalui 

diagram lintasan antara X1 terhadap X2. Model analisis koefisien jalur sub 

struktur 1 dinyatakan dalam persamaan X2 = β21X1 + ε1  

 

 
           Gambar 1.  Diagram Lintasan Sub Struktur 1 Variabel X1 

 Terhadap X2 

Pengujian koefisien jalur ini akan memberikan pengambilan keputusan uji 

hipotesis 1. 

Hipotesis 1: Efikasi Diri  Berpengaruh Langsung Terhadap Kemandirian 

Belajar  

β21 = 0,20 
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Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis 

statistis berikut: H0 : β21 ≤ 0 dan H1 : β 21 > 0. Berdasarkan pengujian sub 

struktur 1  diperoleh koefisien jalur (β21) sebesar 0,20 dan  nilai thitung = 3,34. 

Karena thitung = 3,34 > ttabel(0,05: 280)= 1,96  maka H0 ditolak, artinya koefisien  

jalur β21 adalah signifikan. Fakta ini memberikan arti bahwa efikasi diri 

berpengaruh langsung positif terhadap kemandirian belajar. 

Model Sub-Struktur 2 

Hasil pengujian sub struktur 2 secara lengkap dijelaskan melaui 

diagram lintasan antara X1, X2 terhadap X3. Model analisis koefisien jalur 

sub struktur 2 dinyatakan dalam persamaan  X3 = β31X1 + β32X2 + ε2 

 
Gambar 2. Diagram Lintasan Sub Stuktur 2  antara Variabel X1, 

X2 Terhadap X3 

Pengujian koefisien jalur ini akan memberikan pengambilan keputusan uji 

hipotesis 2 dan 3. 

Hipotesis 2: Efikasi Diri Berpengaruh Langsung  Terhadap Kebiasaan 

Berpikir  

Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis 

statistis berikut: H0 : β31 ≤ 0 dan H1 : β 31 > 0. Berdasarkan pengujian sub 

struktur 2  diperoleh koefisien jalur (β31) sebesar 0,36 dan  nilai thitung = 6,63. 

Karena thitung = 6,63 > ttabel(0,05: 280) = 1,96 maka H0 ditolak,  artinya koefisien 

jalur β31 adalah signifikan. Fakta ini memberikan arti bahwa efikasi diri 

berpengaruh langsung positif terhadap kebiasaan berpikir. 

Hipotesis 3: Kemandirian Belajar Berpengaruh Positif Terhadap 

Kebiasaan Berpikir  

Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis 

statistis berikut: H0 : β32 ≤ 0 dan H1 : β 32 > 0. Berdasarkan pengujian sub 

struktur 2 diperoleh koefisien jalur (β32) sebesar 0,26 dan  nilai thitung = 4,78. 

Karena thitung = 4,78 > ttabel(0,05: 280) = 1,96  maka H0 ditolak, artinya koefisien 

β32 = 0,26 

β31 = 0,36 
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jalur β32 adalah signifikan. Fakta ini memberikan arti bahwa kemandirian 

belajar berpengaruh langsung positif terhadap kebiasaan berpikir. 

2.  Pengaruh langsung dan Tidak Langsung antar Variabel Laten 

Analisis jalur memperhitungkan pengaruh langsung dan tidak 

langsung antar variabel laten. Pengaruh langsung dan tidak langsung secara 

visual diperlihatkan melalui diagram jalur, sedangkan pengaruh total adalah 

gabungan antara pengaruh langsung dan tidak langsung. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Pengaruh Kausal Antar Variabel Laten 

 

 

Pengaruh 

Variabel 

Pengaruh Kausal  

 

Tidak 

Langsung 

 

 

Total 

 

Langsung 

Variabel yang 

dilalui 

X2 X3 

X1 terhadap X3 0,36 - - - 0,36 

X1 terhadap X3 0,36 0,20 - 0,072 0,432 

X1 terhadap X2 0,20 - - - 0,20 

X2 terhadap X3 0,26 - - - 0,26 

   

3. Pengujian Kecocokan Model (Fit Model) 

Pengujian kecocokan model menggunakan program LISREL 8.72 

Full Version menghasilkan printed output  seperti di bawah ini 

 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 0 

Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 

The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 

Goodness of Fit Statistics menunjukkan ukuran uji kecocokan 

terhadap model yang diusulkan. Dengan menggunakan GOF, yaitu nilai P 

hitung = 1,00, maka dapat disimpulkan bahwa model sangat fit  dengan data. 

Dinyatakan oleh LISREL, The Fit is Perfect. Artinya model yang diusulkan 

fit  sempurna dengan data. 
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1. Efikasi Diri Bengaruh LangsungTerhadap Kemandirian Belajar  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh 

langsung terhadap kemandirian belajar. Artinya tinggi rendahnya 

kemandirian belajar siswa dijelaskan oleh efikasi diri. Besarnya kontribusi 

efikasi diri yang berpengaruh  langsung positif terhadap kemandirian belajar 

sebesar 0,04 (4,0 %). Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan kemandirian 

belajar siswa harus diupayakan peningkatan efikasi diri siswa. 

Temuan  penelitian ini diperkuat dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Bandura et al. (2008: 525) bahwa efikasi diri yang tinggi 

terhadap kemandirian belajar di sekolah berkontribusi terhadap peringkat di 

sekolah. Menurut Ahmed et al. (2011: 61) menyatakan bahwa efikasi diri 

hanya hanya berkontribusi 3,6 % dalam mengubah performa akademik. 

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh Zimmerman dan 

Martinez-Pons dikutip Chuang (2004: 31) yang menyatakan bahwa efikasi 

diri dan kemandirian belajar sangat berkorelasi. Siswa yang pandai akan 

menampilkan efikasi diri yang lebih besar dibanding siswa yang kurang 

pintar. Menurut Cobb (2003: 23-30), salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemandirian belajar adalah efikasi diri. Efikasi diri dapat mempengaruhi 

siswa dalam memilih tugas, usaha, ketekunan, dan prestasi. Siswa yang 

memiliki efikasi diri tinggi akan meningkatkan penggunaan kognitif dan 

strategi kemandirian belajar. Selain itu efikasi diri diduga mempengaruhi 

skemandirian belajar. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan 

memiliki keyakinan mengenai kemampuannya dalam mengorganisasi dan 

menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu 

dalam berbagai bentuk dan tingkat kesulitan.  

2. Efikasi Diri Berpengaruh Langsung Terhadap Kebiasaan  Berpikir  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh 

langsung terhadap kebiasaan berpikir. Artinya tinggi rendahnya kebiasaan 

berpikir siswa  dijelaskan oleh efikasi diri. Besarnya kontribusi efikasi diri 

yang berpengaruh  langsung positif terhadap kebiasaan berpikir sebesar 

0,1296 (12,96 %). Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan kebiasaan berpikir 

siswa harus diupayakan peningkatan efikasi diri siswa secara efektif. 

Temuan penelitian ini diperkuat oleh Costa dan Kallick  (2009: 8) 

yang menyatakan bahwa faktor-faktor pembentuk kebiasaan berpikir dan 

faktor yang mempengaruhi keyakinan seseorang tentang hubungan antara 

usaha dan kemampuan adalah suatu usaha terus menerus, bukan kekuatan 

atau kecerdasan. Usaha terus menerus tersebut merupakan kunci untuk 

mengeluarkan potensi yang dimiliki seseorang. Pendapat tersebut dipertegas 

oleh Cheung dan Hew  (2010: 123) yang menyatakan bahwa indikator 
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“menggunakan pemikiran sendiri” dan “bersifat terbuka” dari kebiasaan 
berpikir dapat digali melalui partisipasi  dalam pembelajaran. 

3. Kemandirian Belajar Berpengaruh Langsung Terhadap Kebiasaan  

Berpikir  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian belajar 

berpengaruh langsung terhadap kebiasaan berpikir. Artinya tinggi rendahnya 

kebiasaan berpikir siswa  dijelaskan oleh kemandirian belajar. Besarnya 

kontribusi kemandirian belajar  yang berpengaruh  langsung positif terhadap 

kebiasaan berpikir sebesar 0,0676 (6,76 %). Oleh sebab itu untuk 

mengoptimalkan kebiasaan berpikir siswa harus diupayakan peningkatan 

kemandirian belajar siswa secara efektif. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh Marzano dan Pickering  (1993: 

23) yang menyatakan bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi kebiasaan 

berpikir adalah self regulation. Aspek self regulation tersebut meliputi 

menggunakan pikiran sendiri, membuat rencana secara efektif, menyadari 

dan menggunakan sumber informasi yang diperlukan, sensitif terhadap 

umpan balik, dan mengevaluasi keefektifan tindakan.  Selain itu aspek-aspek 

yang berkaitan dengan motivasi, optimisme, kepercayaan, dan apresiasi 

merupakan hal yang dikembangkan dalam kebiasaan berpikir.  Menurut  

Costa (2008,: 15-17), kebiasaan berpikir memerlukan banyak keterampilan 

majemuk, sikap pengalaman masa lalu dan kecenderungan, sehingga dapat  

menilai  pola berpikir yang satu terhadap pola pikir yang lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam kebiasaan berpikir harus memiliki pola mana 

yang akan digunakan pada waktu tertentu.   

D. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dihasilkan beberapa temuan penelitian yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Efikasi diri berpengaruh langsung pterhadap kemandirian belajar. Fakta 

ini menjelaskan bahwa siswa yang memiliki efikasi tinggi, maka siswa 

tersebut percaya pada kemampuannya dalam menyelesaikan tugas 

sehingga  partisipasi aktif dan mandiri siswa dalam belajar akan 

meningkat. 

2. Efikasi diri  berpengaruh langsung positif terhadap kebiasaan berpikir.  

Fakta ini menjelaskan bahwa siswa yang memiliki efikasi tinggi, maka 

siswa  

tersebut percaya pada kemampuannya dalam menyelesaikan tugas, 

sehingga siswa semakin terbiasa menghadapi masalah atau jawaban 

yang tidak segera diketahui jawabannya. 
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3. Kemandirian belajar  berpengaruh langsung positif terhadap kebiasaan 

berpikir. Fakta ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi 

siswa secara aktif dan mandiri yang melibatkan aspek kognisi, motivasi, 

dan  perilaku dalam proses pembelajaran, maka siswa semakin terbiasa 

menghadapi masalah atau jawaban yang tidak segera diketahui melalui 

pengaturan diri, berpikir kritis, berpikir kreatif. 
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PEMETAAN KOMPETENSI DAN ANALISIS 
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A. Pendahuluan 

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan diaktualisasikan 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Profesi guru 

merupakan bidang khusus yang dilaksanakan berdasarkan standar 

kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan pelaksanaan keprofesian 

berkelanjutan sepanjang hayat. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik pada SD/MI sederajat memiliki 

kualifikasi akademik minum Diploma IV (DIV) atau Sarjana (S1) serta 

memiliki sertifikat profesi untuk guru SD/MI. Dalam Pasal 28 dinyatakan 

bahwa guru/pendidik merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki 4 

(empat) jenis kompetensi, yakni Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial. Kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi 

peserta didik. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan penguasaan 

materi pelajaran yang diampunya secara luas dan mendalam. Kompetensi 

sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui program 

pelatihan (Mondy, 2008; Dessler, 2010; Noe et al., 2010).  Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permenegpan-RB) Nomor 16 tahun 2009 menetapkan pelatihan sebagai 

salah satu bentuk peningkatan kompetensi guru. Pelatihan guru merupakan 

upaya yang direncanakan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi guru 
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yaitu penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya (Noe et al., 2010; Hammerness, 2005). Namun bukti 

empiris menunjukkan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah selama ini belum berhasil untuk meningkatkan 

kompetensi guru. Kegagalan berbagai program tersebut disebabkan oleh 

penyelenggaraan program yang masih berorientasi proyek, berbasis 

anggaran, bersifat masal (Jalmo dan Rustaman 2010), tidak didasarkan pada 

asesmen kebutuhan guru tentang bentuk dan kegiatan apa yang 

sesungguhnya dibutuhkan guru dalam mengembangkan profesionalismenya 

(Nugroho, 2013), belum memperhatikan kekurangan individu guru 

(Depdiknas, 2008), bersifat generalisasi bukan bersifat lokal dan kontekstual 

(Sofiraeny 2011), dan belum sebagai program yang terencana, 

berkesinambungan dan terpadu yang menjangkau semua guru terutama guru 

yang bertugas di daerah terpencil (Nugroho, 2012).  

Darling-Hammond (2006) menyatakan bahwa pelatihan yang tidak 

didasarkan pada kebutuhan nyata guru tidak akan berdampak pada 

peningkatan kompetensi guru bahkan dapat menurunkan motivasi belajar, 

pemborosan waktu, tenaga, dan dana. Guru merupakan pembelajar dewasa 

yang orientasi belajarnya berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi 

dalam pelaksanaan tugas atau masalah dalam kehidupan kesehariannya 

(Monica et al., 2012). Pelatihan guru harus mampu memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru agar dapat 

melaksanakan tugas profesinya dengan baik dan profesional, termasuk bagi 

para guru SD yang bertugas di daerah terpencil yang hingga saat ini masih 

menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Rendahnya kualitas 

guru SD yang bertugas di daerah terpencil merupakan fenomena nyata yang 

menghambat laju pembangunan pendidikan di Kabupaten Gunung Mas 

(Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas, 2010).  

Berbagai bentuk pengembangan profesional guru SD daerah 

terpencil di Kabupaten Gunung Mas belum mampu meningkatkan 

profesionalisme guru (Nugroho, 2012). Kondisi geografis yang sukar 

dijangkau, sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga pengembang 

yang belum efektif dalam melaksanakan tugasnya, serta kurangnya 

komitmen dari pengambil kebijakan di daerah yang ditunjukkan dalam 

pelaksanaan program yang belum terencana, berkesinambungan dan terpadu 

merupakan kendala yang menghambat pengembangan profesional guru SD 

daerah terpencil. Nugroho (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

dari berbagai bentuk kegiatan pengembangan profesional guru SD daerah 
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terpencil yang selama ini dilaksanakan, 4 (empat) diantaranya yaitu 

pelatihan (training), peningkatan kualifikasi akademik, kepemimpinan 

kepala sekolah, dan kesejahteraan/kompensasi merupakan faktor-faktor yang 

secara signifikan mempengaruhi profesionalisme guru SD daerah terpencil 

Kabupaten Gunung Mas, dan pelatihan (training) merupakan faktor yang 

paling dominan mempengaruhi profesionalisme guru SD daerah terpencil. 

Namun demikian, hasil penelitian tersebut juga mengungkap bahwa apabila 

seluruh bentuk kegiatan pengembangan profesional guru SD daerah terpencil 

secara bersama-sama/digabungkan hanya memberikan kontribusi sebesar 

53,4% terhadap peningkatan profesionalisme guru SD daerah terpencil 

Kabupaten Gunung Mas. 

Temuan penelitian tersebut menyiratkan bahwa berbagai bentuk 

kegiatan pengembangan profesional guru SD daerah terpencil termasuk 

melalui program pelatihan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gunung Mas belum terlaksana dengan baik/efektif, 

sehingga perlu dilakukan upaya korektif untuk hal tersebut. Program 

pelatihan guru yang dilaksanakan selama ini masih bersifat masal atau tidak 

ada beda bagi guru SD daerah terpencil dan guru yang bertugas di ibukota 

kabupaten/kecamatan, sedangkan pada realitanya tingkat profesionalisme 

guru perkotaan dan daerah terpencil sangat jauh berbeda. Penelitian tersebut 

juga memberikan rekomendasi perlunya variasi/ragam bentuk program 

pelatihan bagi para guru SD daerah terpencil yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi nyata guru. Penetapan bentuk program pelatihan yang 

efektif dapat diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan 

kompetensi dan menganalisis kebutuhan pelatihan guru SD daerah terpencil 

daratan pedalaman Kabupaten Gunung Mas, yang secara operasional 

dijabarkan dalam tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: a) memetakan 

tingkat kompetensi guru SD daerah terpencil daratan pedalaman, b) 

mengidentifikasi bagian-bagian (indikator) dari masing-masing kompetensi 

yang perlu untuk ditingkatkan melalui pelatihan, dan c) mengetahui urutan 

prioritas kebutuhan pelatihan dari kompetensi guru SD berdasarkan besarnya 

kesenjangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan bagi 

pihak pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam 

memformulasikan berbagai program dan kebijakan pengembangan 

profesional guru SD daerah terpencil daratan pedalaman yang efektif dan 

tepat sasaran.  
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di 21 buah SD yang berada diwilayah 

Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Populasi dalam 

penelitian sebanyak 86 orang guru yang selanjutnya ditetapkan sebagai 

sampel total. Pengumpulan data dilakukan melalui angket (instrumen 

penelitian merujuk pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SD/MI). Penjaringan 

data Kompetensi Aktual (KA) menggunakan kuisioner KA dengan teknik 

evaluasi diri. Penilaian dari masing-masing kompetensi guru SD 

menggunakan skala Likert. Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 

Setiap indikator dari masing-masing kompetensi yang dinilai oleh 

responden, diklasifikasikan dalam 5 (lima) alternatif jawaban dengan 

menggunakan skala likert yang menggambarkan peringkat jawaban, 2) 

Menghitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh 

indikator variabel untuk semua responden, 3) Dihitung skor setiap 

variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor, 4) Untuk mendeskripsikan 

jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi 

frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik, dan 5) Untuk 

menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, 

digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sugiono (2010) menjelaskan bahwa untuk menetapkan peringkat 

dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor 

aktual dan ideal, seperti digambarkan dengan rumus sebagai berikut: 

 

RS 

n (m-1) 

m 
= 

Keterangan: 

RS = rentang skala 

n   = jumlah sampel yang diambil 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item 
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Skor Aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang 

telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua 

responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi dikalikan 

jumlah responden. Penjelasan bobot/kriteria nilai skor aktual dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Kriteria Presentase Tanggapan Responden 

No % Jumlah Skor Kriteria 

1 20.00% - 36.00% Tidak Baik 

2 36.01% - 52.00% Kurang Baik 

3 52.01% - 68.00% Cukup 

4 68.01% - 84.00% Baik 

5 84.01% - 100% Sangat Baik 

(Narimawati, 2007) 

Selanjuntya untuk menganalisis Kesenjangan Kompetensi (KK) dari 

masing-masing kompetensi guru SD daerah terpencil daratan pedalaman 

Kabupaten Gunung Mas dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

Kompetensi Ideal (KI) dan Kompetensi Aktual (KA). Jika nilai KK (KI-KA) 

> 1, menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi. Penetapan Urutan 

Prioritas Pelatihan (UPP) berdasarkan nilai kesenjangan pada masing-masing 

indikator pada kompetensi (KK) yang membutuhkan pelatihan pada 

kompetensi tertentu.  

 

 

 

 

 

% Skor Aktual 

Skor Aktual 

Skor Ideal 
= x 100% 
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C. Hasil dan pembahasan 

1. Hasil Analisis Pemetaan Kompetensi Guru SD Daerah Terpencil 

Daratan Pedalaman Kabupaten Gunung Mas 

 

 

Skor rata-rata kompetensi pedagogik sebesar 3,34 dengan indeks 

penilaian tanggapan responden  

sebesar 66,70%, artinya secara umum kompetensi pedagogik guru SD daerah 

terpencil daratan pedalaman Kabupaten Gunung Mas berada dalam kategori 

“Cukup”. Indikator yang berkategori “Baik”, meliputi: indikator I skor 

sebesar 3,65 tanggapan responden 73,09%, indikator II skor 3,47 tanggapan 

responden 69,47%, indikator VII skor 3,73 dengan tanggapan responden 

74,61%, dan indikator VIII skor 3,44 dengan tanggapan responden 68,72%. 

Indikator yang berkategori “Cukup”, meliputi: indikator III skor 3,25 

tanggapan responden 64,91%, indikator IV skor 3,22 tanggapan responden 

64,34%, indikator V skor 2,64 tanggapan responden 52,89%, indikator VI 

skor 3,34 tanggapan responden 66,71%, indikator IX skor 3,38 tanggapan 

responden 67,63, dan indikator X skor 3,23 tanggapan responden 64,65%. 

Skor rata-rata kompetensi kepribadian sebesar 3,95 dengan indeks 

penilaian tanggapan responden sebesar 79,01%, artinya secara umum 

kompetensi kepribadian guru SD daerah terpencil daratan pedalaman 
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Kabupaten Gunung Mas berada dalam kategori “Baik”. Semua indikator 

dalam kompetensi ini berada dalam interval 3,76 – 4,24 dengan indeks 

penilaian tanggapan responden sebesar 75,18% - 84,87%.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Skor rata-rata kompetensi sosial sebesar 3,74 dengan indeks 

penilaian tanggapan responden sebesar 74,75%, artinya secara umum 

kompetensi sosial guru SD daerah terpencil daratan pedalaman Kabupaten 

Gunung Mas berada dalam kategori “Baik”. Semua indikator dalam 

kompetensi ini berada dalam interval 3,40 – 3,92 dengan indeks penilaian 

tanggapan responden sebesar 68,03% - 78,42%.  

 

 

 

 

 

 

 

Skor rata-rata kompetensi profesional sebesar 3,20 dengan indeks 

penilaian tanggapan responden sebesar 64,01%, artinya secara umum 

kompetensi profesional guru SD daerah terpencil daratan pedalaman 

Kabupaten Gunung Mas berada dalam kategori “Cukup”. Indikator yang 

berkategori “Baik”, meliputi: indikator II skor sebesar 3,45 tanggapan 

responden 69,08%.  Indikator yang berkategori “Cukup”, meliputi: Indikator 

I skor 3,32 tanggapan responden 66,50%, indikator III skor sebesar 3,15 
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tanggapan responden 63,09%, Indikator IV skor sebesar 3,15 tanggapan 

responden 63,09%, dan indikator V skor 2,91 tanggapan responden 59,29% 

 

2. Hasil Analisis Bagian-Bagian (Indikator) dari Kompetensi Guru SD 

Daerah Terpencil Daratan Pedalaman Kabupaten Gunung Mas yang 

Membutuhkan Pelatihan 

 

Tabel 2. Kesenjangan Kompetensi Pedagogik 

Keterangan:  

KPA: Kompetensi Pedagogik Aktual; KPI: Kompetensi Pedagogik 

Ideal; KKP: Kesenjangan Kompetensi Pedagogik 
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Tabel 3. Kesenjangan Kompetensi Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

 

 

KKA: Kompetensi Kepribadian Aktual; KKI: Kompetensi 

Kepribadian Ideal; KKK: Kesenjangan Kompetensi Kepribadian 

Tabel 4. Kesenjangan Kompetensi Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

KSA: Kompetensi Soaial Aktual; KSI: Kompetensi Sosial Ideal; KKS: 

Kesenjangan Kompetensi Sosial 
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Tabel 5. Kesenjangan Kompetensi Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

 

KPRA: Kompetensi Profesional Aktual; KPRI: Kompetensi 

Profesional Ideal; KKPR: Kesenjangan Kompetensi Profesional 

 

3. Urutan Prioritas Pelatihan (UPP) Kompetensi Guru SD Daerah 

Terpencil Daratan Pedalaman Kabupaten Gunung Mas 

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dari setiap 

indikator kompetensi guru SD daerah terpencil daratan pedalaman 

Kabupaten Gunung Mas pada bagian sebelumnya, penetapan urutan prioritas 

pelatihan (UPP) dilakukan dengan mengambil 2 indikator dari masing-

masing kompetensi yang  

memiliki kesenjangan terbesar.  
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Tabel 6. Kesenjangan Kompetensi Guru SD Daerah Terpencil 

Daratan Pedalaman  

Kabupaten Gunung Mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

KK: Kesenjangan Kompetensi; UPP: Urutan Prioritas Pelatihan 

 

Tabel 7. Urutan Prioritas Pelatihan Guru SD Daerah Terpencil 

Daratan Pedalaman Kabupaten Gunung Mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

KK: Kesenjangan Kompetensi; UPP: Urutan Prioritas Pelatihan 
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C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan Pembahasan penelitian yang dikaitkan dengan 

tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa: a) skor rata-rata kompetensi pedagogik sebesar 3,34 dengan indeks 

penilaian tanggapan responden sebesar 66,70% artinya secara umum 

kompetensi pedagogik guru berada dalam kategori ‘cukup’, skor rata-rata 

kompetensi kepribadian sebesar 3,95 dengan indeks penilaian tanggapan 

responden sebesar 79,01% artinya secara umum kompetensi kepribadian 

guru berada dalam kategori ‘baik’, skor rata-rata kompetensi sosial sebesar 

3,74 dengan indeks penilaian tanggapan responden sebesar 3,74% artinya 

secara umum kompetensi sosial guru berada dalam kategori ‘baik’, dan skor 
rata-rata kompetensi profesional sebesar 3,20 dengan indeks penilaian 

tanggapan responden sebesar 64,01% artinya secara umum kompetensi 

profesional guru berada dalam kategori ‘cukup’; b) terdapat kesenjangan 
nyata pada seluruh indikator kompetensi pedagogik, sosial dan profesional; 

terkecuali kompetensi kepribadian dari 5 buah indikator terdapat 3 buah 

indikator yang mengalami kesenjangan; c) urutan prioritas kebutuhan 

pelatihan dari kompetensi guru SD berdasarkan besarnya kesenjangan adalah 

sebagai berikut: 1) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran (2,36), 2) memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri (1,97), 3) 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif (1,84), 4) 

mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif (1,84), 5) menyelenggarakan pembalajaran yang mendidik (1,78), 6) 

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain (1,60), 7) menjunjung kode etik profesi guru 

(1,24), 8) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat (1,20), dan 9) 

menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri (1,16).  
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MENGUKUR KINERJA GURU 

 

Hanif Al Kadri, Anisah & Resti Anggraini 

e-mail :hanifalkadri78@gmail.com 

anisahpisang78@gmail.com 

 

 

A. Pendahuluan 

Keberhasilan pendidikan salah satunya ditentukan oleh kinerja guru. 

Guru sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pendidikan memiliki peran 

yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik menuju 

ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian. Dalam melaksanakan 

tugasnya guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan  

teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian dan integritas pribadi 

yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik, keluarga, dan masyarakat. 

Berkualitas tidaknya kemampuan proses pendidikan sangat bergantung pada 

kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru. UU No 14 Tahun 2005 

Mengemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Kinerja sangat penting dalam membantu ketercapaian setiap tujuan 

pendidikan, karena kinerja merupakan kemampuan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab yang di emban. Saondi, Ondi dan Aris Suherman 

(2012: 23) mengemukakan bahwa kinerja guru sangat penting untuk 

diperhatikan dan dievaluasi karena guru mengemban tugas profesional, 

artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang 

diperoleh melalui program pendidikan. 

Hasil pengamatan awal di lokasi penelitian (studi kasus di SMPN 

Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh) Oktober 2015, menunjukkan 

bahwa masih banyak persoalan yang terjadi terkait dengan kinerja guru. Hal 

ini dtunjukan oleh beberapa fenomena berikut ini: 1) Masih minimnya 

pengetahuan guru dalam penggunaan metode maupun media pembelajaran 

dalam penyampaian materi pelajaran sehingga siswa merasa bosan dan 

kurang memperhatikan, sehingga terkesan guru yang mengajar hanya 

memperhatikan materi cepat selesai saja. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan 

mailto:hanifalkadri78@gmail.com
mailto:anisahpisang78@gmail.com
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belajar mengajar hanya terpaku pada metode ceramah, tanpa memperhatikan 

metode pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPP yang merupakan 

pedoman yang perlu diikuti, 2) Masih kurangnya pelaksanaan tugas guru 

dalam mendidik disiplin siswanya terlihat dari siswa yang sering keluar 

masuk kelas dan ke kantin saat pertukaran jam pelajaran karena guru sering 

terlambat masuk ke dalam kelas disaat jam mengajarnya sehingga membuat 

siswa ikut tidak disiplin, 3) Masih kurangnya bimbingan yang diberikan oleh 

guru kepada siswa dalam meningkatkan proses pembelajaran. Terlihat dari 

masih adanya guru yang kurang memperhatikan siswa-siswa yang lambat 

belajar dan lebih berfokus kepada siswa yang cepat dalam belajar, 4) Masih 

ada guru yang belum memiliki program pengajaran yang baik dan terampil 

dalam membuat RPP. Hal ini dapat terlihat pada pembuatan RPP guru hanya 

mengcopy paste tanpa memahami apa yang telah dibuat, 5) Sebagian guru 

masih kurang memberikan bimbingan dan nasehat kepada siswa untuk 

berperilaku yang sesuai dengan aturan-aturan di sekolah. Ini terlihat dari 

masih adanya siswa yang berperilaku di luar aturan-aturan yang telah 

ditetapkan sekolah, 6) Masih ada sebagian guru yang tidak tepat waktu 

dalam mengajar dan masuk kelas hanya untuk melepas kewajibannya saja 

tanpa memikirkan  

kepentingan siswa dan sekolah. Misalnya pada saat mengajar guru hanya 

mengambil absen dan menyuruh siswa untuk mencatat bahan ajar tanpa 

menjelaskan materi tersebut dengan alasan supaya siswanya tidak keluar 

masuk kelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

Kinerja Guru di SMP Negeri Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang : 

(1) Kinerja guru dalam mengajar, (2) Kinerja guru dalam mendidik siswa 

dan (3) Kinerja guru dalam membimbing siswa. Terkait dengan 

Pembahasan, penelitian ini akan menjawab beberapapertanyaan berikut ini : 

(1) Seberapa tinggi kinerja guru dalam mengajar di kelas, (2) Seberapa 

tinggi kinerja guru dalam mendidik siswa dan(3) Seberapa tinggi kinerja 

guru dalam membimbing siswa di sekolah 

 

B. Metode penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru  yang ada di sekolah tempat studi kasus 

dilaksanakan. Besar sampel penelitian adalah 68 orang yang diambil  dengan 

teknik quota sampling dengan melihat tabel Kretcji. Alat pengumpulan data 

yang digunakan adalah angket model skala Likert dengan 5 (lima) 
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alternative jawaban yaitu Sangat tinggi (ST), Tinggi (T), Cukup (C), Kurang 

Tinggi (KT), dan Rendah (R). Hasilnya valid dan reliabel, selanjutnya data 

diolah dengan rumus rata-rata. 

 

C. Hasil penelitian 

Hasil penelitian ini akan menguraikan deskripsi data mengenai 

kinerja guru. Secara keseluruhan kinerja guru masuk dalam kategori cukup 

dengan skor rata-rata 3,5. Rekapitulasi kinerja, dapat dilihat rekapnya pada 

Tabel 1 dibawah ini: 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Skor Rata-Rata Kinerja Guru dalam Mengajar 

Indikator Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Merencanakan Program Belajar 

Menagajar 
3.42 Cukup 

Melaksanakan Proses Belajar 

Mengajar 
3.43 Cukup 

Evaluasi Hasil Pembelajaran 3.47 Cukup 

Rata-Rata Keseluruhan 3.44 Cukup 

Berdasarkan rekapitulasi tersebut diketahui bahwa kinerja guru 

dalam mengajar berada pada kategori cukup dengan skor rata-rata 3,44. 

Selanjutnya dilihat dari kinerja guru dalam mendidik, dijelaskan pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Rata-Rata Kinerja Guru dalam Mendidik 

Indikator Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Membentuk Kepribadian Anak 

Didik Sesuai dengan Nilai Dasar 

Negara 

3.50 Cukup 

Mengarah dan Membimbing Anak 

Didik  
3.53 Cukup 
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Indikator Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Mengakkan Disiplin  3.44 Cukup 

Rata-Rata Keseluruhan 3.49 Cukup 

Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat diketahui kinerja guru dalam 

mendidik berada pada kategori cukup dengan skor rata-rata 3,49. Sementara 

itu, dilihat dari kinerja guru dalam membimbing dijelaskan pada Tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Skor Rata-Rata Kinerja Guru dalam Membimbing 

No Indikator Rata-Rata Kategori 

1. Memberi Tekanan Pada Tugas 3,51 Cukup 

2. Memberikan Bantuan Kepada 

Siswa dalam Pemecahan Masalah 

3,69 Tinggi 

3. Pengembangan Kepribadian dan 

Pembentukan Nilai-nilai Siswa 

3,52 Cukup 

 Skor Rata-Rata 3,57 Cukup 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa kinerja guru 

dalam membimbing berada pada kategori cukup dengan skor rata-rata 3,57. 

Hasil pengolahan data mengenai Kinerja Guru dapat disimpulkan melalui 

rekapitulasi nilai indikator yang telah didistribusikan. Tabel rekapitulasnya 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Skor Rata-Rata Kinerja Guru 

No Indikator Rata-Rata Kategori 

1. Mngajar 3,44 Cukup   

2. Mendidik 3,49 Cukup  

3. Membimbing 3,57 Cukup  

 Rata-Rata Keseluruhan 3,5 Cukup  
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Dari tabel 4 dapat dilihat skor rata-rata kinerja guru adalah 3,5. Skor 

ini berada pada kategori Cukup. Untuk itu perlu ditingkatkan pada yang 

lebih baik lagi. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan secara umum bahwa 

kinerja guru, sudah terlaksana dengan skor rata-rata cukup (3,5). Hasil ini 

dapat diartikan bahwa kinerja guru masih tergolong biasa saja, meski tidak 

tergolong buruk tetapi perlu perhatian yang cukup intens untuk 

meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas, sehingga 

berdampak baik pada hasil dan mutu pembelajaran. 

Kinerja guru dalam mengajar mendapat skor rata-rata 3,44. Skor 

rata-rata terendah adalah pada aspek kemampuan guru dalam merencanakan 

program pembelajaran dengan skor 3,42. Rendahnya kinerja guru dalam 

mengajar ini disebabkan karena ada beberapa item yang perlu ditingkatkan, 

yaitu dalam hal merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai 

dengan silabus dengan skor rata-rata 3,29, menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dalam setiap pembelajaran dengan skor rata-

rata 3,30, dan memberikan pengayaan pada siswa didalam proses 

pembelajaran dengan skor rata-rata 3,33. Solusi untuk hal ini kebijakan 

khusus yang harus dilaksanakan guru terkait dengan pembuatan perencanaan 

sesuai dengan silabus (terjadwal), guru juga diharapkan mampu 

menvariasikan metode dalam mengajar agar lebih mempunyai stimulus yang 

tinggi sehingga siswa tidak cepat merasa jenuh dan dapat memahami materi 

yang diajarkan. Disamping upaya yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah 

perlu melakukan pembinaan dengan menyediakan waktu, kesempatan, dan 

biaya pelatihan bagi guru terkait dengan kemampuan teknis dalam 

mempersiapkan dan membuat berbagai kebutuhan pengajaran, pembinaan 

juga bisa dilakukan melalui supervisi akademik terhadap guru dalam 

mengajar, dan bisa juga melalui KKG terpadu bidang studi yang dijadwalkan 

secara rutin. Karwati dan Priansa (2013: 231) mengemukakan bahwa 

supervise perlu diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerja mereka 

karena supervisi menjadi aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan 

pekerjaan secara efektif.  

 Kinerja guru dalam mendidik mendapat skor rata-rata 3,49. Skor 

rata-rata terendah terlihat pada kinerja guru dalam mendidik pada aspek 

menegakkan disiplin dengan perolehan skor 3,44. Rendahnya kinerja guru 
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dalam mendidik  ini dilihat dari beberapa item yaitu masih rendahnya 

kemampuan guru dalam mengarahkan dan membimbing peserta didiknya 

untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku disekolah dengan skor 

rata-rata 3,35, masih rendahnya kemampuan guru dalam menegakkan 

disiplin terutama dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan dengan skor rata-rata 3,36, dan kurangnya 

guru dalam melakukan komunikasi yang baik pada peserta didik yang tidak 

memperhatikan pembelajaran di kelas dengan skor rata-rata 3,38. solusi yang 

dapat  

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kebijakan 

yang jelas terkait dengan aturan aturan disiplin secara tertulis, sehingga 

diharapkan guru dapat menjadikannya sebagai acuan dalam meningkatkan 

tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang menjadi kewajibannya. 

Sebagai pimpinan,  kepala sekolah dapat melakukan berbagai hal untuk 

membantu guru dalam memberikan pembinaan melalui berbagai kegiatan 

terencana, membuat kesepakatan dan kebijakan bersama untuk dijadikan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.  

Kinerja guru dalam membimbing mendapat skor rata-rata 3,57. Skor 

terendah terlihat pada kinerja guru dalam membimbing pada aspek 

pemberian tekanan pada tugas dengan perolehan skor 3,51. Rendahnya 

kinerja guru dalam membimbing disebabkan oleh beberapa item, yaitu guru 

kurang fokus dalam membantu peserta didik yang lambat dalam 

menyelesaikan tugas dengan skor rata-rata 3,36, guru kurang membantu 

peserta didik yang mengalami kesulitan saat mengerjakan latihan dengan 

skor rata-rata 3,39, dan guru kurang mengembangkan rasa percaya diri 

peserta didik dalam memahami pembelajaran dengan skor rata-rata 3,45. 

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

melalui kesepakatan dan kesediaan guru melalui kontrak tertulis untuk 

meluangkan waktu khusus (pada hari tertentu/ terjadwal) untuk membimbing 

peserta didik dalam menyelesaikan tugas dan latihan dikelas agar tugasnya 

selesai dengan baik dan benar serta diharapkan guru lebih focus dalam 

pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai peserta didik. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilakukan serta 

Pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai kinerja guru sebagai berikut:  (1) Kinerja guru dalam mengajar 

berada pada kategori Cukup dengan Skor 3,44. (2) Kinerja guru dalam 
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mendidik siswa berada pada kategori Cukup dengan skor 3,49 dan (3) 

Kinerja guru dalam membimbing siswanya juga berada pada kategori Cukup 

dengan skor 3,57. (4) Secara umum kinerja guru terlaksana dengan kategori 

cukup  (skor 3,5). 
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(KOTAK CERDAS INTERAKTIF) 
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A. Pendahuluan 

Guru yang memiliki kompetensi yang unggul selalu dituntut untuk bisa 

menghadirkan model dan media pembelajaran kreatif, inovatif, menarik dan 

menyenangkan. Agar bisa menarik minat belajar siswa guru harus bisa 

menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan selalu menghadirkan model 

pembelajaran yang variatif agar siswa tidak bosan dengan model 

pembelajaran yang sifatnya monoton. Salah satunya dengan menerapkan 

sistem pembelajaran berbasis komputer dari Kocerin (kotak cerdas 

interaktif) berbasis macromedia flash. kocerin adalah media pembelajaran 

yang mampu menampilan permainan yang menarik kepada peserta didik. 

Dengan demikian penggunaan Kocerin akan mempermudah aktivitas bagi 

para guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan, 

menarik dan pastinya berkualitas. Seperti pemberian tugas kepada siswa, 

setelah siswa mengerjakannya maka otomatis hasil pekerjaan siswa akan 

masuk di data guru secara otomatis (Sharma, 2013).  

Dalam proses pembelajaran, pendidik mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswauntuk 

mencapai tujuan. Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan 

siswa. Penyampaian materi pembelajaran hanyalah salah satu dari berbagai 

kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase 

dan proses perkembangan siswa. 

Dewasa ini alternatif dalam penyampaian materi pembelajaran telah 

mengalami kemajuan yang cukup baik. Penggunaan media berbasis 

computer dan internet menjadi pilihan dalam membantu proses penyampaian 

materi bagi pengajar dan proses belajar efektif bagi siswa. Media berbasis 

komputer memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas 
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pembelajaran (Ogochukwu, 2010). Salah satu media pembelajaran melalui 

multimedia interaktif berbasis Kocerin adalah dengan menggunakan 

macromedia flash, hal ini dipilih karena seiring dengan perkembangan jaman 

peralatan komputer seolah-olah menjadi kebutuhan pokok manusia, hampir 

semua orang dari lapisan masyarakat menengah ke bawah memiliki barang-

barang tersebut. Begitu juga dengan model pembelajaran di sekolah,  kalau 

jaman dulu model pembelajaran yang disajikan oleh guru selalu monoton 

tidak variatif yaitu guru hanya memberikan catatan, selesai mencatat materi 

tersebut dijelaskan tanpa adanya media penunjang sehingga siswa merasa 

kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang di sampaikan oleh guru.   

Di sisi lain dengan bantuan komputer dan berbagai program animasinya, 

konsep dan masalah materi pembelajaran yang sebelumnya hanya dituliskan 

dan digambarkan dalam buku maka selanjutnya dapat ditampilkan dalam alat 

gadget. Schramm dalam Suyatno (2003) mengemukakan bahwa komputer 

memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan media lainnya. Media 

berbasis komputer diyakini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih 

”hidup” dan  melibatkan interaktifitas dan kreativitas peserta didik. 

Permendiknas nomor 22 tahun 2006, bahwa salah satu tujuan umum 

satuan pendidikan menengah adalah meningkatkan keterampilan untuk hidup 

mandiri. Senada dengan hal tersebut, kemandirian juga merupakan faktor 

yang sangat penting dalam  menentukan keberhasilan siswa ketika belajar, 

seperti yang diungkapkan oleh Hargis dalam (Sumarmo, 2013) bahwa 

individu yang memiliki kemandirian belajar tinggi cenderung belajar lebih 

baik, mampu memantau, mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara 

efekif, menghemat waktu dalam menyelesaikan tugas dan memperoleh skor 

yang tinggi. 

Tiga karakteristik serupa menurut Sumarmo (2010: 4), yang termuat 

dalam pengertian kemandirian belajar adalah: (1) Individu merancang 

belajarnya sendiri sesuai dengan keperluan atau tujuan individu yang 

bersangkutan; (2) Individu memilih strategi dan melaksanakan rancangan 

belajarnya: kemudian (3) Individu memantau kemajuan belajarnya sendiri, 

mengevaluasi hasil belajarnya dan dibandingkan dengan standar tertentu. 

Adapun indikator kemandirian belajar yang akan digunakan menurut 

Sumarmo (2010) dalam penelitian ini adalah:  

a. Menetapkan tujuan belajar 

b. Mendiagnosa kebutuhan belajar 

c. Memonitor dan mengatur belajar 
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d. Memandang kesulitan sebagai tantangan 

e. Self Efficacy / konsep diri. 

Dalam kondisi pembelajaran di SMPN 3 Semarang dikethaui bahwa guru 

mata pelajaran matematika belum mampu membuat media interaktif yang 

disertai game yang ada pada media tersebut, sehingga siswa diharapkan lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran siswa-siswa SMPN 3 Semarang 

sangat bersemangat  

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan masalah tentang bagaimana 

membuat media kocerin dan dampaknya penggunaan kotak cerdas interaktif 

(kocerin) dalam menumbuhkan kemandirian belajar siswa kelas VII 

khusunya pada materi pecahan. 

B. Metode 

Tujuan utama penelitian ini adalah menyelidiki peran media kocerin 

dalam pengajaran dan pembelajaran materi pecahan pada siswa SMPN 3 

Semarang Kelas VII. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilaksanakan 

pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak. Sedangkan 

secara analitis berarti memberikan penyimpulan- penyimpulan menggunakan 

studi komparasi maupun studi korelasional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMP Kelas VII. Sampel penelitian dipilih secara acak 

terdiri dari 50 siswa SMP Kelas VII. 

 

Prosedur penelitian dimulai dengan menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas VII A digunakan sebagai kelas eksperimen dengan 25 

subjek penelitian  dipilih secara random dan mendapat pengajaran materi 

pecahan berbantuan media kocerin. Kelas VII B digunakan sebagai kelas 

kontrol dengan 25 subjek penelitian yang dipilih secara random dan 

mendapat pengajaran pecahan secara konvensional. Instrumen yang 

digunakan untuk  pengumpulan data berupa tes (pre test dan post test), 

angket/ kuisioner. Pre test diformulasikan sesuai dengan pengetahuan siswa 

SMP Kelas VII sebelumnya dan post test berisi pengetahuan yang diajarkan 

selama pembelajaran.    Kuisioner    yang    digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari artikel yang ditulis oleh Soemarmo (2008). Dalam penelitian 

dijelaskan bahwa kuisioner tersebut divalidasi dan digunakan untuk 

mengukur kemandirian belajar. Adapun pengukuran instrumen yang 

digunakan berdasarkan skala likert. 
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C. Hasil dan pembahasan 

Data hasil skala kemandirian akhir digunakan untuk mengetahui 

pencapaian akhir kemandirian belajar siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol setelah mendapatkan perlakuan. Tahapan yang dilalui 

pada saat menganalisis data skala kemandirian akhir adalah uji prasyarat 

yaitu, uji normalitas dan uji homogenitas kemudian uji perbedaan dua rata-

rata (uji-t). 

1) Uji Normalitas 

 Chi Kuadrat (
2

) digunakan untuk menguji normalitas data skala 

akhir dengan taraf signifikan 5% dan hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Data berdistribusi normal.  

H1 : Data tidak berdistribusi normal.  

Kriteria pengujian: Jika 
2 2 < hitung tabel   , maka H0 diterima dan Jika 

2 2  hitung tabel  , maka  H0  ditolak. 

Hasil perhitungan uji normalitas data skala akhir kemandirian belajar 

tersebut yang diketahui nilai χ2
hitung = 6,47 dan nilai χ2

tabel = 9,288 untuk 

kelompok eksperimen, sementara pada kelompok kontrol diperoleh nilai 

χ2
hitung = 6,68 dan nilai χ2

tabel = 12 010, karena nilai χ2
hitung < χ2

tabel , maka H0 

diterima. Hal ini artinya, skala akhir kemandirian belajar kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. 

 

2) Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians)  

Uji homogenitas menggunakan uji-F pada taraf signifikasi 5% (  = 

0,05) untuk mengetahui apakah varians-varians dari data hasil skala akhir 

pada kedua kelompok homogen atau tidak homogen. Hipotesis yang diuji 

adalah: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan nilai varians antara kedua kelompok 

H1 :  Terdapat perbedaan nilai varians antara kedua kelompok  

Kriteria pengujian : jika Fhitung  ≤  Ftabel, maka H0 diterima dan jika Fhitung  >  

Ftabel, maka H0 ditolak. 
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Menurut hasil perhitungan uji-F didapatkan Fhitung = 1,38 dan Ftabel  = 

1,77, karena nilai Fhitung < Ftabel maka H0  diterima, ini berarti varians data 

skala akhir kemandirian belajar kedua kelompok bersifat homogen.  

 

3) Uji-t Satu Pihak (Pihak Kanan) Skala Akhir Kemandirian Belajar 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Uji-t pihak kanan berfungsi untuk mengetahui pencapaian akhir 

kemandirian belajar siswa kelompok mana yang lebih baik, antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Hipotesis statistik pengujian data 

skala akhir adalah sebagai berikut: 

0 1 2:H    

 

 

 

Keterangan: 

1  :   Rata-rata pencapaian akhir kemandirian belajar siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan media kocerin 

2  
:  Rata-rata pencapaian akhir kemandirian belajar siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional 

Kriteria pengujian: 

Jika thitung  ttabel, maka H0 diterima. 

Jika thitung  ttabel, maka H0 ditolak. 

Hasil uji-t pihak kanan skala akhir disajikan dalam bentuk tabel 

berikut: 

 

Terlihat pada hasil olah SPSS bahwa nilai thitung = 1,98 dan ttabel = 1,677, 

karena nilai thitung  ttabel, maka H0 ditolak. Hal ini berarti, pencapaian akhir 

kemandirian belajar siswa kelompok eksperimen yang mendapatkan 

pembelajaran kocerin lebih baik daripada siswa kelompok kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 

1 1 2:H  
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4) Proses pembelajaran dengan media Kocerin (kotak cerdas interaktif) 

Dalam pembelajaran materi pecahan dengan media kocerin ini, sikap 

kemandirian siswa sangat jelas adanya, biasanya guru tidak pernah 

menggunakan media berbasis komputer yang menarik, sekarang guru 

menggunakannya dalam pembelajaran, sehingga respon siswa sangat tinggi. 

 

Gambar 1. Media Kocerin (Kotak Cerdas Interaktif) 

Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan langsung oleh 

peneliti di dalam kelas dengan didampingi oleh guru kelas, sehingga kelas 

menjadi lebih menarik, siswa diminta merancang belajarnya sendiri sesuai 

dengan keperluan atau tujuan individu yang bersangkutan, terutama 

berkaitan materi pecahan; (2) Individu memilih strategi dan melaksanakan 

rancangan belajarnya, yang mana strategi pembelajarannnya berbantuan 

media kotak cerdas interaktif: kemudian (3) Individu memantau kemajuan 

belajarnya sendiri, mengevaluasi hasil belajarnya dan dibandingkan dengan 

standar tertentu, hal ini disesuaikan dengan hasil kerja individu dan 

kelompok masing-masing. 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 3 Semarang dihasilkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Guru dan siswa sangat antusias mengikuti jalannya pembelajaran 

materi pecahan karena media kocerin sangat menarik dan 

menyenangkan 
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2. Hasil akhir tentang kemandirian siswa menunjukkan hasil yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang tidak diberi media kocerin 

3. Kemandirian belajar siswa ditunjukkan dengan antusiasmenya 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas dan semangat dalam 

mengerjakan soal-soal yang ada dalam media kocerin. 
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A. Pendahuluan 

Pengembangan pendidikan harusnya berorientasi pada 

pengembangan kecakapan hidup(life skill) yang dapat diaktualisasikan siswa 

dalam konteks kehidupan yang luas. Terkait dengan hal ini pemerintah 

menjadikan pengembangan pendidikan kecakapan hidup(life skill) sebagai 

salah satu program unggulan untuk memberikan bekal pengetahuan dan 

kecakapan yang penting dimiliki peserta didik sehingga mereka dapat hidup 

mandiri. Pengembangan kecakapan hidup(life skill) peserta didik ini dapat 

dilihat dari kemampuan peserta didik dalam melakukan aktivitas tertentu 

yang bermanfaat bagi pengembangan potensi yang dimilikinya. Dalam 

konteks ini kegiatan diberikan kepada peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan kecakapan hidup peserta didik secara optimal. 

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup(life skill) merupakan 

bagian yang dimuat pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk 

tahun 2014/2018 dalam komponen pemerataan dan perluasan pendiikan pada 

aspek  memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk 

dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan 

hidup(life skill) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui 

program-program pendidikan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan memiliki 

komitmen dalam melakukan pengembangan  pendidikan kecakapan 

hidup(life skill) di sekolah. Hal tersebut ditindaklanjuti sekolah dengan 

melaksanakan pengembangan pendidikan kecakapan hidup(life skill) 

berdasarkan karakteristik lingkungan dan tuntutan perkembangan zaman. 

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup(life skill) merupakan 

kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik 

dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan(life skill). 

Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya 

mailto:mirandakadirhairun@gmail.com
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termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan 

pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan 

dan tantangan hidup dalam kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup(life 

skill) dapat dilakukan melalui kegiatan intra/ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, 

emosional, dan spiritual dalam prospek pengembangan diri, yang materinya 

menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan bahan 

pelajaran kecakapan hidup(life skill) dikaitkan dengan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal 

dalam menjalankan kehidupan dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran 

tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi sehingga secara 

struktur tidak berdiri sendiri. 

Strategi pengembangan pendidikan kecakapan hidup(life skill) dapat 

dilakukan melalui berbagai cara diantaranya yaitu a) Dinas Pendidikan 

melakukan koordinasi dengan sekolah untuk melakukan  pengembangan 

sumber daya manusia dalam program pendidikan kecakapan hidup(life skill), 

b) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan sekolah untuk melakukan 

pendanaan pengembangan program pendidikan kecakapan hidup(life skill). 

Sesuai hasil pengamatan yang dilaksanakan pada SMP Negeri di 

Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa pengembangan kecakapan hidup telah 

dilaksanakan. Sekolah berupaya untuk  melakukan pengembangan program 

pendidikan kecakapan hidup(life skill), pengembangan sumber daya 

manusia, memberikan pendanaan pengembangan program pendidikan 

kecakapan hidup(life skill) serta melakukan  penjaminan mutu program 

pendidikan kecakapan hidup(life skill) pada Sekolah Menengah Pertama. 

Namun berdasarkan hasil observasi awal  terdapat beberapa 

kelemahan terkait pengembangan program kecakapan hidup(life skill)  yang 

dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo, antara 

lain bahwa sekolah belum sepenuhnya mendapat support dari Dinas 

Pendidikan dalam mengembangkan program pendidikan kecakapan 

hidup(life skill) secara spesifik sesuai dengan kemampuan atau potensi yang 

dimiliki peserta didik. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa sekolah 

belum melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam program 

pendidikan kecakapan hidup(life skill), sehingga mengakibatkan upaya 

pengembangan kecakapan hidup(life skill) tidak memberikan hasil yang 

maksimal karena kurang fokus pada pengembangan sumber daya peserta 

didik yang menjadi subjek pendidikan kecakapan hidup(life skill). 
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Fakta lainnya yang teramati di lapangan menunjukkan bahwa 

sekolah telah memiliki dana yang digunakan dalam pengembangan program 

pendidikan kecakapan hidup(life skill), tetapi dana tersebut belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung  pengembangan program 

pendidikan kecakapan hidup di sekolah 

 Mencermati realitas tersebut maka penulis memandang 

permasalahan ini perlu diangkat sebagai bahan penelitian guna mendapatkan 

gambaran riil  tentang fakta strategi pengembangan pendidikan kecakapan 

hidup  melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul: “Strategi 
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Sekolah Menengah 

Pertama di Kota Gorontalo. 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah dalam penelitian 

ini difokuskan pada bagaimana strategi pengembangan pendidikan 

kecakapan hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo. 

Secara khusus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai 

berikut: a) bagaimana strategi pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

program pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah Menengah Pertama di 

Kota Gorontalo?, b) bagaimana strategi pendanaan pengembangan program 

pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota 

Gorontalo?  

 

B. Kajian Pustaka 

1. Pendidikan Kecakapan Hidup 

Thomson (2010:3) mengemukakan bahwa life skill atau kecakapan 

hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi 

problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi 

hingga mampu mengatasinya.  

Konsep kecakapan hidup(life skill) dirumuskan secara beragam, 

salah satu konsep yang dikemukakan oleh Jones (2013:2) menyebutkan 

bahwa secara netral kecakapan hidup merupakan urutan pilihan yang dibuat 

seseorang dalam bidang keterampilan yang spesifik. Secara konseptual, 

kecakapan hidup(life skill) adalah urutan pilihan yang memperkuat 

kehidupan psikologis yang di buat seseorang dalam bidang yang lebih 

khusus. Sumber lain memaknai kecakapan hidup sebagai pengetahuan yang 

luas dan interaksi kecakapan yang diperkirakan merupakan kebutuhan 

esensial bagi manusia dewasa untuk dapat hidup secara mandiri. 
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      Depdikbud (2016:10) mengemukakan bahwa kecakapan hidup(life 

skill) disini adalah “kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani 

menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi 

sehingga akhirnya mampu mengatasinya”. 

Menurut konsep ini pengertian kecakapan hidup, lebih luas dari 

konsep tentang keterampilan untuk bekerja, baik di sektor formal maupun 

informal. Sebagai contoh, bagi orang–orang yang telah pensiun atau para ibu 

rumah tangga, bahkan bagi seseorang yang berstatus pengangguran, ternyata 

mereka juga harus memiliki kecakapan hidup. Jika tidak, mereka akan 

menghadapi berbagai masalah dalam hidup mereka. Demikian pula, bagi 

orang–orang yang telah bekerja, atau mereka yang sedang menempuh 

pendidikan sekalipun, mereka juga harus memiliki kecakapan hidup sesuai 

tuntunan permasalahan yang mereka hadapi. Karena, disadari atau tidak oleh 

kita semua, bahwa dalam setiap tataran, jenis, aspek, dan bidang kehidupan 

ini senantiasa memiliki permasalahan yang memerlukan pemecahan. 

 

2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 

Hermawan (2014:6) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip 

pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup(life skill) sebagai berikut: a) tidak 

mengubah sistem pendidikan yang berlaku, b) tidak mengubah kurikulum 

yang berlaku, c) pembelajaran menggunakan prinsip empat pilar, yaitu: 

belajar untuk tahu, belajar menjadi diri sendiri, belajar untuk melakukan, dan 

belajar untuk mencapai kehidupan bersama, d) belajar konstekstual 

(mengkaitkan dengan kehidupan nyata) dengan menggunakan potensi 

lingkungan sekitar sebagai wahana pendidikan, dan e) mengarah kepada 

tercapainya hidup sehat dan berkualitas, memperluas wawasan dan 

pengetahuan, dan memiliki akses untuk memenuhi standar hidup secara 

layak.  

Sucipto (2015:12) mengemukakan bahwa pendidikan kecakapan 

hidup(life skil) dikembangkan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:  

1)  Pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh baik keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlak mulia, 2) Mengakomodasi semua mata pelajaran 

untuk dapat menunjang pengembangan iman dan takwa serta akhlak mulia, 

serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan 

mempertimbangkan norma-norma agama yang berlaku, 3) Memungkinkan 

pengembangan keragaman potensi, minat dan bakat, kecerdasan intelektual, 

emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai 
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dengan tingkat perkembangannya, 4)  Sesuai tuntutan dunia kerja dan 

kebutuhan kehidupan. Program kecakapan hidup(life skill) hendaknya 

memungkinkan untuk membekali peserta didik dalam memasuki dunia 

kerja/usaha serta relevan dengan kebutuhan kehidupan sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik, 5) Kecakapan-kecakapan yang perlu 

dikembangkan mencakup: kecakapan personal, sosial, akademis, dan 

vokasional, dan 6) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 
3. Strategi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup di Sekolah 

Menengah Pertama  

Pengembangan mutu pendidikan merupakan sebuah komitmen 

bersama yang harus dipegang teguh. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan 

hidup(life skill) sebagai salah satu upaya dalam melahirkan generasi yang 

bukan hanya mampu hidup tetapi juga mampu bertahan hidup, dan bahkan 

dapat unggul (excel) dalam kehidupan dikemudian hari. Contoh dominasi 

pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dipaparkan dalam gambar di atas, 

memperlihatkan bahwa pendidikan kecapakan hidup pada jenjang  SMP 

lebih menekankan kepada kecakapan hidup umum (generic life skill), yaitu 

mencakup aspek kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan sosial 

(social skill). Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk jenjang yang lebih 

rendah lebih berorientasi pada kecakapan hidup yang bersifat dasar/umum 

sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bukan berarti bahwa pada jenjang 

ini tidak perlu dikembangkan kecakapan hidup spesifik (specific life skill), 

yakni kecakapan akademik dan vokasional, akan tetapi apabila 

dikembangkan maka baru pada tataran awal, misalnya berpikir kritis dan 

rasional, menumbuhkan sikap jujur dan toleransi.  

Wasino (2004:6) mengemukakan bahwa aspek dasar yang harus 

dimiliki peserta didik pada jenjang pendidikan SMP adalah kecakapan 

personal dan sosial yang sering disebut sebagai kecakapan generik (generic 

life skill). Proses pembelajaran dengan pembenahan aspek personal dan 

sosial merupakan prasyarat yang harus diupayakan berlangsung pada jenjang 

ini.  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum dapat 

dikatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup yang diberikan sampai dengan 

jenjang sekolah menengah lebih berorientasi pada upaya mempersiapkan 

peserta didik menghadapi era informasi dan era globalisasi. Pada intinya 

pendidikan kecakapan hidup ini membantu dan membekali peserta didik 

dalam pengembangan kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri 
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potensi diri, berani menghadapi problema kehidupan, serta mampu 

memecahkan persoalan secara kreatif. Pendidikan kecakapan hidup bukan 

mata pelajaran baru, akan tetapi sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. 

Penerapan konsep pendidikan kecakapan hidup terkait dengan kondisi 

peserta didik dan lingkungannya seperti substansi yang dipelajari, karakter 

peserta didik, kondisi sekolah dan lingkungannya.  

 

C. Metode dan teknik penelitian 

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini 

mendeskripsikan strategi pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada 

Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif 

 

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengembangan 

pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota 

Gorontalo dilakukan melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia 

dan pemberian dana bagi pengembangan pendidikan kecakapan hidup. 

Strategi pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Gorontalo tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Program 

Pendidikan Kecakapan Hidup pada Sekolah Menengah Pertama di 

Kota Gorontalo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas pendidikan Kota 

Gorontalo sangat proaktif dalam melakukan kegiatan pengembangan sumber 

daya manusia dalam program pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Gorontalo.   Strategi peningkatan kapasitas 

pengelola pendidikan kecakapan hidup di sekolah dalam bentuk workshop, 

pelatihan ilmiah, seminar sehingga mampu mengembangkan kompetensi 

pengelola  pendidikan kecakapan hidup  sehingga mengoptimalkan 

implementasinya di sekolah. 

Workshop pengembangan sumber daya manusia dalam program 

pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota 

Gorontalo dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan peserta 
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workshop terkait konsep yang kurang dikuasai dalam pengembangan 

kecakapan hidup. Workshop dilakukan Dinas Pendidikan untuk 

membimbing guru agar memiliki kemampuan yang baik dalam 

mengembangkan skill siswa agar memiliki berbagai kecakapan hidup. Proses 

workshop tersebut difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dengan menghadirkan 

nara sumber yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pendidikan 

kecakapan hidup. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi peningkatan 

sumber daya guru dan pengelola pendidikan kecakapan hidup.  

 Strategi lainnya yang dilakukan adalah mengembangkan sumber 

daya manusia pengelola pendidikan kecakapan hidup melalui pelatihan 

ilmiah maupun seminar untuk membedah masalah yang dihadapi pengelola 

dalam mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup. Pelatihan 

ilmiah dan seminar tentang masalah program pendidikan kecakapan hidup 

dilakukan terhadap sekolah maupun klaster sekolah yang mengembangkan 

life skill siswa. Kegiatan ini fokus pada peningkatan kemampuan pengelola 

dalam mendesain berbagai kegiatan pendidikan kecakapan hidup di sekolah.  

Guru dengan difasilitasi dinas pendidikan melalui kegiatan ini menyusun 

program pendidikan kecakapan hidup yang akan dilaksanakan di sekolah 

masing-masing. Program tersebut disesuiakan dengan  program pendidikan 

kecakapan hidup yang menjadi unggulan sekolah serta disesuaikan dengan 

ketersediaan sumber daya pendukung. Progres ketercapaian dari upaya 

pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan ilmiah 

tersebut secara rutin dievaluasi Dinas Pendidikan sehingga dapat diketahui 

kendala dan di tindak lanjuti melalui program yang sifatnya meningkatkan 

kapasitas sumber daya guru dalam melakukan pembinaan kecakapan hidup 

terhadap siswa. 

b. Strategi pendanaan pengembangan program pendidikan kecakapan 

hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo 

  Strategi pendanaan pengembangan program pendidikan kecakapan 

hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo, dilakukan dinas 

pendidikan melalui pemberian block grand, hibah dari dana APBD serta 

APBN maupun dana supporting dari CSR dari beberapa BUMN. Strategi ini 

dilakukan Dinas Pendidikan dengan cara memasukkan program pendidikan 

kecakapan hidup sebagai bagian dari renstra dinas pendidikan, sehingga hal 

tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penganggaran dari dana yang 

bersesuaian 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendanaan 

pengembangan program pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Gorontalo dilakukan dengan mengusulkan 
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sekolah yang mengembangkan program ini melalui dana block grant yang 

ditawarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan 

melakukan identifikasi terhadap sekolah yang melaksanakan program ini dan 

mengusulkan untuk memperoleh bantuan sesuai program pendidikan 

kecakapan hidup yang dikembangkannya. Dana block Grant biasanya 

terbatas sehingga Dinas Pendidikan melakukan skala prioritas sekolah yang 

akan mendapatkan bantuan dan diupayakan agar pemberian bantuan terbagi 

secara merata pada semua sekolah. 

  Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan 

memberikan anggaran secara khusus bagi sekolah yang melaksanakan 

program pendidikan kecakapan hidup. Anggaran tersebut dibiayai oleh 

APBD melalui Dana Operasional Sekolah (DOS) yang diberikan secara 

proporsional kepada sekolah yang melaksanakan program pendidikan 

kecakapan hidup. Hal ini menjadi bagian komitmen dari Dinas Pendidikan 

Kota Gorontalo untuk mengembangkan program kecakapan hidup di 

sekolah. Di samping itu Dinas Pendidikan memfasilitasi sekolah untuk 

bekerjasama dengan BUMN guna mendapatkan  dana CSR yang dapat 

membiayai kegiatan pendidikan kecakapan hidup di sekolah. 

  Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa strategi 

pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah Menengah 

Pertama di Kota Gorontalo dimediasi oleh Dinas Pendidikan terkait 

pengembangan sumber daya manusia dan pendanaan pendidikan kecakapan 

hidup(life skill) 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan dikemukakan 

simpulan bahwa strategi pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada 

Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo dilakukan dalam koordinasi 

dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melalui kebijakan pengembangan 

sumber daya manusia dan pemberian dana bagi pengembangan pendidikan 

kecakapan hidup. Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

program pendidikan kecakapan hidup pada Sekolah Menengah Pertama di 

Kota Gorontalo, dilakukan melalui strategi peningkatan kapasitas pengelola 

pendidikan kecakapan hidup di sekolah dalam bentuk workshop, pelatihan 

ilmiah, seminar sehingga mampu mengembangkan kompetensi pengelola  

pendidikan kecakapan hidup  sehingga mengoptimalkan implementasinya di 

sekolah. Strategi pendanaan pengembangan program pendidikan kecakapan 

hidup pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Gorontalo, dilakukan dinas 
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pendidikan melalui pemberian block grand, hibah dari dana APBD serta 

APBN maupun dana supporting dari CSR dari beberapa BUMN. 

Berdasarkan simpulan tersebut dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: a) Dinas Pendidikan perlu melakukan pendampingan lanjutan 

kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan kecakapan hidup agar 

memperoleh hasil yang maksimal,                  b) perlu penyediaan sumber 

daya yang memadai untuk mengembangkan potensi sekolah untuk 

mendukung penerapan pendidikan kecakapan hidup, c) Dinas Pendidikan 

dan Sekolah perlu melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui . 
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DI SMK NEGERI 1 BATUDAA  
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e-mail : puluhulawaoswita@yahoo.co.id 

 

A. Pendahuluan 

Kecakapan personal merupakan bagian dari kecakapan dasar yang 

perlu dimiliki setiap siswa. Kecakapan personal menjadi bagian dari 

keterampilan  yang menunjukkan keunggulan setiap siswa dengan siswa 

yang lannya. Kecakapan ini dimiliki oleh seseorang  untuk memiliki 

kesadaran atas eksistensi dirinya dan kesadaran akan potensi dirinya. 

Kesadaran akan eksistensi diri merupakan kesadaran  atas keberadaan diri. 

Kesadaran  atas keberadaan diri dapat dilihat dari beberapa sisi, misalnya 

kesadaran diri sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk sosial, sebagai 

makhluk hidup, dan  sebagainya. Kesadaran akan potensi  diri adalah 

kesadaran yang dimiliki seseorang atas kemampuan dirinya. Dengan 

kesadaran atas kemampuan diri itu seseorang akan tahu kelebihan dan 

kekurangannya, kekuatan dan kelemahannya. Dengan kesadaran eksistensi 

diri dan potensi diri, seseorang akan dapat menempuh kehidupan dengan 

wajar tanpa merasa tertekan dan mampu memecahkan masalah hidup dan 

kehidupannya. 

Kecakapan personal dalam diri siswa ditandai beberapa hal sebagai 

berikut; a) sswa sadar akan tujuan yang harus dicapai dan bersedia 

melibatkan diri. Hal ini sangat berperan, karena siswa harus berusaha 

memeras otaknya sendiri. Karena jika kadar motivasinya lemah, siswa akan 

cendrung membiarkan permasalahan yang diajukan. Peran guru dalam hal 

ini adalah menimbulkan motivasi belajar siswa dan menyadarkan siswa akan 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Dalam hal yang lainnya siswa harus memperhatikan unsur-unsur 

yang releven sehingga terbentuk pola-pola perseptual tertentu. Siswa secara 

khusus memperhatikan hal yang akan dipelajari, sehingga konsentrasi 

terjamin, serta siswa memahami informasi dalam short them memory atau 

memori jangka pendek dan mengolah informasi untuk diambil maknanya. 

Dalam hal ini siswa harus menggali ingatan siasat-siasat yang pernah 

mailto:puluhulawaoswita@yahoo.co.id
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digunakannya, mana yang cocok untuk problem ini. Kalau tidak tersedia 

siasat dalam ingatan, siswa harus menciptakan siasat baru dan ini 

membutuhkan pikiran kreatif, paling tidak pikiran terarah, dan d) siswa 

mendapatkan konfirmasi sejauh mana capaian prestasinya. Siswa mendapat 

konfirmasi tentang tepat tidaknya penyelesaian yang ditemukannya, 

komunikasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi siswa untuk 

berusaha memeras otak lagi pada lain kesempatan. 

Pemerintah selama ini telah mengeluarkan kebijakan untuk 

mengembangkan kecakapan personal siswa melalui Permen Dikbud Nomor 

20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan yang didalamnya 

memuat tentang pengembangan kecakapan personal siswa melalui kegiatan 

akademik dan non akademik. Upaya tersebut dilakukan agar siswa yang lahir 

sebagai output memiliki kecakapan personal yang baik sebagai bekal hidup 

di tengah-tengah masyarakat.  

Aktualisasi kebijakan pemerintah tersebut memerlukan upaya 

proaktif dari guru dalam membimbing dan mengembangkan potensi personal 

yang dimiliki siswa. Upaya pengembangan kecakapan personal siswa dapat 

terpenuhi jika guru mampu untuk mengintegrasikan proses pembelajaran 

yang memadukan antara  soft skill dan hard skill. Soft skill dan hard 

skill sangat penting diaplikasikan dalam pendidikan, karena pendidikan 

merupakan bagian integral dari proses penyiapan sumber daya manusia yang 

berkualitas, tangguh, dan terampil. Melalui pendidikan, akan diperoleh calon 

tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan mampu bersaing. Untuk itu, 

peserta didik sebagai produk pendidikan dituntut memiliki soft skill dan hard 

skill. Salah satu elemen perubahan kurikulum 2013  pada Kompetensi 

Lulusan juga menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan antara sikap, 

pengetahuan dan keterampilan untuk membangun soft skill dan hard 

skill peserta didik. Soft skill merupakan istilah yang mengacu pada ciri-ciri 

kepribadian, rahmat sosial, kemampuan berbahasa dan pengoptimalan 

derajat seseorang. Soft skill berbeda dengan hard skill yang merupakan 

kemampuan dalam memahami pengetahuan. Peserta didik dikatakan unggul 

apabila memiliki soft skills dan hard skills yang dikembangkan dan 

digunakan dengan saling bersinergis. Sinergitas antara soft skills dan hard 

skills yang akan menghasilkan kecakapan siswa yang optimal dan 

mendukung pengembangan sumber dana manusia siswa secara optimal pula. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan khususnya di 

SMK Negeri Batudaa menunjukkan bahwa upaya kecakapan personal siswa 

dalam menguasai kompetensi yang diharapkan masih bervariasi. Terdapat 

sebagian siswa yang belum memiliki kecakapan personil yang ideal. Hasil 

http://misterluthfi.corner.web.id/mengenal-wirausaha-dalam-tataran-ilmu/
http://misterluthfi.corner.web.id/konsep-sustainability-education-dalam-pembelajaran/
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observasi khususnya di kelas XI TKJ 1 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 

menunjukkan bahwa siswa kurang menguasai dasar-dasar dalam merancang 

jaringan komputer sebagaimana yang diajarkan. Sebagian diantara tidak 

dapat menguasai keterampilan tersebut karena kurang memiliki perhatian, 

kurang disiplin dalam belajar serta memiliki motivasi yang rendah untuk 

menguasai dasar dalam mendesain perangkat komputer dan jaringannya. 

Sebagian siswa lainnya memang kurang menguasai dasar-dasar dalam 

mendesain hardware komputer dan mendesain jaringannya. Hal ini yang 

menjadikan kecakapan personal terkait jurusannya tidak dapat dikuasai 

dengan optimal. 

Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa kecakapan personal siswa 

kelas XI TKJ 1 khususnya dalam  menguasai konsep matematika kurang 

optimal. Siswa tidak dapat memahami materi tertentu karena kurang 

menguasai dasar atau konsep matematika. Hal tersebut juga disebabkan 

karena siswa cepat bosan, kurang disiplin, tidak memiliki perhatian terhadap 

materi yang dibelajarkan. Hal ini menjadikan kecakapan personal siswa 

dalam menguasai konsep matematika kurang optimal.  

Berdasarkan fakta tersebut maka guru SMK Batudaa telah berupaya  

untuk meningkatkan kecakapan personal siswa melalui integrasi  

pembelajaran  soft skill dan hard skill telah dilakukan tetapi belum 

memberikan hasil yang optimal. Beberapa fakta yang ada menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas cenderung 

hanya pengembangan hard skill siswa. Pengembangan hard skill difokuskan 

pada upaya untuk mengembangkan keterampilan siswa sesuai dengan 

jurusan yang ada di SMK. Siswa dilatih dan dikembangkan potensinya untuk 

menguasai berbagai keterampilan sehingga diharapkan memiliki 

keterampilan Hal ini yang sering menimbulkan ketimpangan karena 

keterampilan yang dibelajarkan melalui hard skill kurang didukung dengan 

soft skill yang memadai.   

Hasil observasi lainnya menunjukkan bahwa siswa yang diajar 

dengan materi yang lebih mengarah pada hard skill terlihat kurang memiliki 

keseimbangan emosional yang baik. Hal tersebut antara lain dapat dilihat 

pada kurangnya kerja sama, kurang disiplin, kurang menghargai karya orang 

lain, cepat frustrasi jika menghadapi masalah serta kurang memiliki emosi 

yang seimbang. 

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kecakapan 

siswa perlu didukung dengan proses pembelajaran yang mengitegrasikan 

antara pembelajaran  soft skill dan hard skill. Hal tersebut dimaksudkan agar 
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peningkatan kecakapan siswa lebih bermakna dan memberikan dampak yang 

positif bagi pengembangan kecakapan yang memadukan antara Soft Skill dan 

Hard Skill. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang diformulasikan dengan judul: “Peningkatan Kecakapan 
Personal Siswa Melalui Pembelajaran Terintegrasi Soft Skill dan Hard Skill 

di SMK Negeri 1 Batudaa . 

   

B. Kajian Pustaka 

1. Kecakapan Personal 

Widoyoko (2012: 212-213) menyatakan bahwa kecakapan personal 

(personal skills) merupakan kecakapan yang diperlukan agar seseorang 

(siswa) dapat eksis dan mampu mengambil peluang yang positif dalam 

kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat. Adapun yang 

termasuk dalam kecakapan personal (personal skills) yaitu kecakapan 

beradaptasi, kecakapan berpikir kritis dan kreatif, kecakapan memecahkan 

masalah, kecakapan mengambil keputusan, semangat kerja, jujur, tangguh 

menghadapi tantang, ulet, dan sebagainya. Kecakapan memecahkan masalah 

tidak dapat dipisahkan dari kecakapan mengambil keputusan karena 

memecahkan masalah berarti mengambil keputusan dari berbagai alternatif 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun 

indikator penilaian kemampuan memecahkan masalah yang dikembangkan 

oleh Widoyoko yaitu : a) mengidentifikasi sebab dan akibat suatu 

permasalahan, b) menentukan alternatif pemecahan masalah beserta hal-hal 

yang diperlukan untuk mengimplementasikan masing-masing alternatif, c) 

memilih strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan alternatif 

pemecahan masalah yang telah dipilih, dan d) mengimplementasikan strategi 

pemecahan masalah. 

Departemen Pendidikan Nasional meng -klasifikasikan personal 

skills (kecakapan personal) sebagai salah satu bagian dalam life skills 

(kecakapan hidup). Life skills (kecakapan hidup) mengacu pada berbagai 

ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan 

dengan sukses, bahagia, dan secara bermartabat di masyarakat. Life skills 

merupakan kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan 

mengembangkan kerja sama, melaksanakan peranan sebagai warga negara 

yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, 

dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja (Anwar, 2012: 

20-21).  
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Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, secara garis besar 

kecakapan personal (personal skill) berkaitan dengan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa mengelola diri sendiri. 

Pengelolaan diri sendiri meliputi mengenali diri sendiri dengan baik, sadar 

terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, mengembangkan 

kelebihan yang dimiliki, mampu berpikir rasional dan positif, mampu 

membuat sebuah keputusan dengan tepat, dan mampu menciptakan sebuah 

solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang muncul baik 

masalah yang bersifat personal maupun masalah yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitarnya. Dua hal yang hampir selalu muncul pada beberapa 

penjelasan menurut para ahli di atas adalah kecakapan mengambil keputusan 

dan kecakapan memecahkan masalah. Dua hal tersebut menjadi kecakapan 

yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lingkup kecakapan personal. 

Seperti yang dikemukakan oleh Widoyoko (2012: 212-213) bahwa 

kecakapan memecahkan masalah tidak bisa dipisahkan oleh kecakapan 

mengambil keputusan. Keduanya saling terkait satu sama lain. Mampu 

memecahkan masalah berarti mampu mengambil keputusan atas alternatif-

alternatif pemecahan masalah yang ada. Selain itu, untuk bisa memiliki 

alternatif-alternatif pemecahan masalah maka seseorang tentunya bisa 

berpikir secara rasional dan positif, mampu menghubungkan sebab akibat 

dari setiap keputusan yang diambil. 

 

2. Pembelajaran Terintegrasi Soft Skill dan Hard Skill 

Istilah soft skill mencakup sekelompok karakter kepribadian, 

kemampuan bahasa, kebiasaan pribadi dan,pada akhirnya nilai-nilai dan 

sikap.Soft skill melengkapi lebih keras, lebih teknis, ketrampilan, seperti 

mampu membaca atau mengetik surat itu, tetapi mereka juga memiliki 

dampak yang signifikan pada kemampuan orang untuk melakukan pekerjaan 

mereka dan mereka dipekerjakan.  

Menurut Broling (1989), life skills adalah interaksi berbagai pengetahuan 

dan kecakapan yang sangat penting dimiliki seseorang sehingga mereka 

dapat hiidup mandiri.  

Menurut Kent Davis (2000:1), kecakapan hidup adalah manual 

pribadi bagi tubuh seseorang. Kecakapan ini membantu peserta didik belajar 

bagaimana memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi dirinya sendiri dan 

mencapai tujuan di dalam kehidupannya.  



 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 216 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

Kecakapan hidup dibagi menjadi empat jenis yaitu, kecakapan 

personal mencakup kecakapan mengenal diri dan kecakapan berpikir 

rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. 

Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat, dan warga 

negara serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki. Kecakapan berpikir rasional mencakup, kecakapan menggali dan 

menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil 

keputusan serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif.  

Kecakapan sosial (interpersonal skills) mencakup komonikasi 

dengan empati(sikap penuh pengertian dan komonikasi dua arah) dan 

kecakapan bekerjasama. Kecakapan akademik adalah kemampuan berpikir 

ilmiah. Kecakapan vokasional disebut kecakapan kejuruan artinya 

kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. 

Menurut Satori(2002), life skills meliputi tiga ketrampilan utama 

yaitu : a) ketrampilan dasar yaitu kerampilan berkomunikasi lisan, membaca, 

penguasaan dasar-dasar berhitung, ketrampilan menulis, b) ketrampilan 

berfikir tingkat tinggi yaitu ketrampilan pemecahan masalah, ketrampilan 

belajar, ketrampilan berfikir kreatif dan inovatif, ketrampilan membuat 

keputusan, c) karakter dan ketrampilan afektif yaitu tanggung jawab, sikap 

positif terhadap pekerjaan, jujur, hati-hati, teliti dan efisien, hubungan antar 

pribadi, kerjasama dan bekerja dalam tim, percaya diri danmemiliki 

sikappositif terhadap diri sendiri, penyesuaian diri dan fleksibel, penuh 

antusias dan motivasi, mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan orang lain. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa hard skill adalah penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan teknis yang berhubungan 

dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft skill adalah ketrampilan seseorang 

dalam berhubungan dengan orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri). 

Semua profesi membutuhkan keahlian (hard skill) tertentu akan tetapi semua 

profesi memerlukan soft skill.  

 

3. Kecakapan Personal Siswa dan Pembelajaran Terintegrasi Soft Skill 

dan Hard Skill 

Peningkatan kecakapan personal siswa perlu dilakukan melalui 

pelaksanaan pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill. Pembelajaran 

soft skill yang bersifat abstrak lebih berada pada ranah efektif (olah rasa) dan 

psikomotor (olah laku). Kondisi ini mengakibatkan kita tidak bisa 
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mendapatkan pelajaran soft skill dari sekolah formal. Soft skill dipelajari 

dalam kehidupan sosial melalui interaksi sosial. Lantas, bagaimana soft skill 

dapat dipelajari? Kita dapat mempelajari soft skill melalui pengamatan atas 

prilaku orang lain dan juga atar refleksi tindakan kita sebelumnya. Dengan 

kata lain, soft skill bisa kita pelajari melalui proses pengasahan soft skill kita 

baik dari melihat maupun melakukan sesuatu. Konsep pembelajarannya pun 

tidak terikat waktu dan tempat sehingga kita bisa belajar soft skill kapan dan 

dimana saja selama kita berinteraksi dengan orang lain. 

Soft skill yang perlu diasah dapat dikelompokkan ke dalam enam 

kategori yaitu: komunikasi lisan dan tulisan (communication skill), 

keterampilan berorganisasi (organizational skill), kepemimpinan 

(leadership), kemampuan berfikir kreatif dan logis (logic dan creative), 

ketahanan menghadapi tekanan (effort), kerja sama tim dan interpersonal 

(group skill) dan etika kerja (ethics) 

Penerapan soft skill dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan 

dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam pekerjaan, penerapannya 

dalam pekerjaan terdiri dari 2 keterampilan penting yaitu keterampilan 

mengelola manusia dan keterampilan mengelola tugas atau pekerjaan. 

Keterampilan mengelola tugas atau pekerjaan lebih berdimensi pada multi 

intelegensi manusia karena untuk menyelesaikan tugas manusia harus 

mengkombinasikan beberapa keahliannya. Sedangkan keterampilan 

mengelola manusia lebih berdimensi secara psikologis, dimana seseorang 

harus mampu mengelola dirinya sendiri (self management) terlebih dahulu 

sebelum dapat mengelola manusia yang lain. 

Dalam mengembangkan hard skill seorang peserta didik (siswa) 

sering diadakan perlombaan-perlombaan. Selain itu, tidak jarang pendidik 

memberikan hadiah sebagai penghargaan kepada anak didiknya yang 

memiliki prestasi baik. Bahkan pertandingan antar siswa dalam satu negara 

atapun antar negera sering dibuat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki 

seseorang. Hal ini semata-mata bertujuan untuk mengembangkan hard skill. 

Selain hard skill, seserorang tidak terlepas dari soft skill, karena seseorang 

tidak terlepas dari dirinya sendiri dan orang lain. Maksudanya adalah 

seseorang punya akal, hati nurani yang harus dikembangkan untuk mampu 

mengatur dirinya sendiri dan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Dalam rangka mengembangkan atribut soft skill peserta didik di 

sekolah, diperlukan evaluasi diri dari setiap siswa tentang kekuatan mana 

yang dimiliki saat ini, sekaligus kelemahannya. Para siswa diberi lembar 

kuesioner yang berisi atribut soft skill. Lalu mengisinya dengan memberi 
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tanda mana yang sudah merasa cukup mereka miliki dan mana yang masih 

perlu dikembangkan. Atribut yang paling banyak muncul di daftar sehingga 

terlihat atribut mana yang memiliki modus tertinggi untuk dikembangkan. 

Lalu program studi di mana siswa itu berada meninjau visi program 

studinya, dan berupaya untuk memadukan antara harapan siswa, harapan 

lembaga dan sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian akan terpilih 

beberapa atribut yang perlu dan penting dikembangkan untuk para siswanya. 

Pengembangan soft skill di sekolah juga dapat dilakukan melalui 

kegiatan proses pembelajaran dan juga kegiatan kesiswaan dalam kegiatan 

ekstra kurikuler atau ko-kurikuler. Hal yang terpenting, softskills ini bukan 

bahan hafalan melainkan dipraktekkan oleh individu yang belajar atau yang 

ingin mengembangkannya. Pada saat siswa ingin mengembangkan minat dan 

bakatnya di dalam bidang olah raga umpamanya, acapkali pembimbing 

kegiatan olah raga senantiasa berpusat pada teknik bagaimana memenangkan 

pertandingan yang akan dilakukan oleh siswanya. 

  

B. Metode dan Teknik Penelitian 

Penelitian ini didesain sebagai penelitian tindakan kelas. Penelitian 

ini mendeskripsikan peningkatan kecakapan personal siswa melalui 

pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill di SMK Negeri 1 Batudaa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pembelajaran terintegrasi soft 

skill dan hard skill  telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Batudaa. Proses 

pelaksanaan pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill dilaksanakan 

pada semua mata pelajaran. Desain soft skill  dalam pembelajaran 

dikembangkan melalui penanaman nilai karakter, moral dan kepribadian 

luhur melalui proses pembelajaran, sehingga membentuk karakter positif 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran soft skill yang 

dilaksanakan guru di sekolah difokuskan pada penanaman sikap jujur, 

kemampuan berkomunikasi, dan komitmen. Untuk mengembangkan soft 

skill dengan pembelajaran, guru melakukan perencanaan yang melibatkan 

para guru, siswa, alumni, dan dunia kerja. Hal ini menjadikan proses  

pembelajaran soft skill berisi nilai-nilai moral yang sifatnya universal dan 
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dapat diterapkan dalam kehidupan sehari.hari. Proses soft skill tersebut 

terintegrasi dengan hard skill yang difokuskan pada upaya untuk 

mengembangkan keterampilan siswa sesuai dengan jurusan yang ada di 

SMK. Siswa dilatih dan dikembangkan potensinya untuk menguasai 

berbagai keterampilan sehingga diharapkan memiliki keterampilan optimal 

sesuai kompetensi yang diharapkan.  

  Pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill  telah dilaksanakan  

tersebut mampu meningkatkan kecakapan personal siswa di SMK Negeri 1 

Batudaa Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa capaian kecakapan 

siswa di SMK Negeri 1 Batudaa berada pada kategori cukup dengan 

persentase 67,87%. Temuan penelitian setelah dilakukan tindakan pada 

siklus II  melalui Pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill  

mengalami peningkatan menjadi 90,65% atau berada pada kategori baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecakapan personal siswa di 

SMK Negeri 1 Batudaa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran terintegrasi 

soft skill dan hard skill. 

 

D. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan dikemukakan 

simpulan bahwa pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill  telah 

dilaksanakan di SMK Negeri 1 Batudaa . Proses pelaksanaan pembelajaran 

terintegrasi soft skill dan hard skill dilaksanakan pada semua mata pelajaran. 

Desain soft skill  dalam pembelajaran dikembangkan melalui penanaman 

nilai karakter, moral dan kepribadian luhur melalui proses pembelajaran, 

sehingga membentuk karakter positif siswa. Sedangkan pembelajaran hard 

skill difokuskan pada upaya untuk mengembangkan keterampilan siswa 

sesuai dengan jurusan yang ada di SMK. Siswa dilatih dan dikembangkan 

potensinya untuk menguasai berbagai keterampilan sehingga diharapkan 

memiliki keterampilan optimal sesuai kompetensi yang diharapkan. 

Kecakapan personal siswa di SMK Negeri 1 Batudaa dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill.  Hasil penelitian 

siklus I menunjukkan bahwa capaian kecakapan siswa di SMK Negeri 1 

Batudaa berada pada kategori cukup, pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecakapan 

personal siswa di SMK Negeri 1 Batudaa dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill. 

Berdasarkan simpulan tersebut dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: a) sekolah perlu memfasilitasi guru untuk menyusun program 

pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill agar memiliki program 
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yang dapat meningkatkan kecakapan personal siswa secara optimal, b) Dinas 

Pendidikan perlu memfasilitasi kegiatan MGMP agar melakukan 

pendalaman pembelajaran terintegrasi soft skill dan hard skill, c) perlu 

dilakukan pelatihan secara kontinu kepada guru untuk mengembangkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran terintegrasi soft skill 

dan hard skill, d) perlu dukungan fasilitas  pembelajaran yang memadai  

untuk memaksimalkan kecakapan siswa sehingga mampu meningkatkan 

kecakapan personal siswa. 
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A. Pendahuluan 

Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di segala 

bidang akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset 

bangsa dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh 

sumber daya manusia yang dimiliki. Upaya tersebut dapat dilakukan dan 

ditempuh melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun 

jalur pendidikan non formal. Salah satu lembaga pada jalur pendidikan 

formal yang menyiapkan siswa nya untuk memiliki keunggulan di dunia 

kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sekolah yang 

berorientasi pada siswa  yang siap kerja, harus bisa mencetak sumber daya 

manusia yang unggul memiliki kompetensi hard skill sekaligus soft skill 

yang memadai yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Melihat kenyataan 

bahwa pendidikan SMK saat ini masih cenderung berorientasi pada hard 

skill tentu saja sudah tidak relevan dengan tuntutan Dunia usaha/Dunia 

Industri. 

ISO 9001 adalah suatu standar Internasional untuk sistem 

manajemen mutu, yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan 

rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu 

yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk 

(barang/jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan (PSA DEPTAN, 

2002). ISO 9001 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang/jasa). 

Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001, sehingga kita tidak 

dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. ISO 9001 

hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian apabila 

ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi 

standar Internasional, itu merupakan hal yang salah dan keliru, karena 

seyogyanya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa sistem 

manajemen mutunya telah memenuhi standar Internasional, bukan produk 

mailto:rohanakum1963@gmail.com
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berstandar Internasional. Karena tidak ada kriteria pengujian produk dalam 

ISO 9001. Walaupun demikian diharapakan suatu produk yang dihasilkan 

dari suatu sistem manajemen mutu internasional akan akan menjadi produk 

yang berkualitas dan berstandar internasional. Sistem manajemen mutu 

mendefinisikan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek 

manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dan pasar. 

Untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 SMKN 2 

Gorontalo membuat kebijakan mutu yang kemudian dilanjutkan dengan 

membuat manual mutu, yaitu pengembangan dari kebijakan mutu mengenai 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kebijakan mutu 

tersebut.  

  

B. Kajian Pustaka 

Aspek soft skill memiliki peranan penting dalam pendidikan SMK 

saat ini, sebuah penelitian pilot project 2010 yang dilakukan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang melibatkan 37 

lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Indonesia 

mengungkapkan bahwa faktor yang dianggap penting bagi kepentingan dan 

kepuasan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI) adalah faktor-faktor 

karakter atau soft skill untuk siswa  SMK faktor inisiatif, kedisiplinan, dan 

motifasi dianggap sangat rendah. Sebuah penelitian lanjutan tentang soft 

skills yang dilakukan oleh Widodo, dkk, tahun 2009 menunjukkan adanya 

kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan oleh DU/DI dengan 

kompetensi siswa  SMK pada aspek soft skill seperti: kejujuran, kedisiplinan, 

komunikasi, inisiatif, dan kerjasama. 

Hard skill atau hard competency merupakan kompetensi yang 

didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau 

dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Kompetensi ini pada umumnya lebih mudah dimiliki oleh karyawan yang 

mengerjakan pekerjaan standar dan tidak berubah-ubah atau pekerjaan teknis 

yang memiliki standar yang  jelas (Parulia Hutapea dan Nurianna Thoha, 

2008:3). 

1. ISO 9001 

ISO adalah badan standarisasi internasional yang menangani 

masalah standarisasi untuk barang dan jasa. Badan ini merupakan federasi 
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badan-badan standarisasi dari seluruh dunia yang berkedudukan di Geneva, 

Swiss dan didirikan 

pada 23 tahun 1947. Saat ini organisasi tersebut sudah beranggotakan lebih 

dari 147 negara (Ula, 2013: 122) dimana setiap negara diwakili oleh badan 

standarisasi nasional. Indonesia diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN), sehingga lembaga konsultan resmi yang menangani ISO 9001 di 

Indonesia ialah yang sudah menjadi anggota KAN. ISO bukan berasal dari 

International Standard of Organization. ISO berasal dari bahasa Yunani, 

ISOS yang berarti sama. ISO 9001 merupakan standar internasional yang 

mengatur tentang sitem manajemen mutu (Quality Management System). 

ISO 9001 merupakan model penjamin mutu dalam desain/ pengembangan, 

produksi instalasi, dan pelayanan. Karena itu, sering kali disebut ISO 9001. 

ISO 9001 merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan mutu 

yang menjadi dasar ISO 9001. Sehingga masih sering digunakan ISO 9000 

dalam Pembahasan ISO 9001. Maka yang dimaksud ISO 9001 adalah Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001.  

2. Soft Skill 

Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan 

orang lain (interpersonal skill) dan keterampilan dalam mengatur dirinya 

sendiri (Intrapersonal skill) yang mampu mengembangkan unjuk kerja 

secara maksimal (Islami, 2012:30). Sedangkan menurut Pratiwi (Wahyono, 

2014) menyatakan  bahwa soft skill adalah kecakapan individu dalam 

penerapan keterampilan secara nyata dan yang bukan bersifat akademik.  

Permintaan dunia kerja terhadap kriteria calon pekerja dirasa semakin tinggi 

saja. Dunia kerja tidak hanyamemprioritaskan pada kompetensi akademik 

(hard skill) yang tinggi saja, tetapi juga memperhatikan kecakapan dalam hal 

nilai-nilai yang melekat pada seseorang atau sering dikenal dengan aspek 

soft skill. Kompetensi ini dapat disebut juga dengan kompetensi non teknis 

yang tentunya memiliki peran tidak kalah pentingnya dengan kompetensi 

akademik. 

Pentingnya soft skill ditekankan oleh Giblin dan Sailah (dalam 

Sucipta: 2009:1) yang menyatakan bahwa soft skill merupakan kunci menuju 

hidup yang lebih baik, sahabat lebih banyak, sukses lebih besar, dan 

kebahagiaan yang lebih luas. 

Soft skill atau soft competency merupakan kompetensi dasar yang 

menggambarkan bagaimana seseorang berperilaku agar dapat melaksanaan 

pekerjaannya dengan baik (Parulia Hutapea dan Nurianna Thoha, 2008:6). 

Kompetensi ini menekankan pada perilaku produktif yang harus dimiliki 
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serta  diperagakan oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar 

dapat berprestasi dengan baik. Jika seseorang memiliki kompetensi ini 

dengan baik, maka seseorang itu akan berprestasi lebih unggul dibandingkan 

dengan seseorang yang tidak memiliki kompetensi soft skill. Soft skill pada 

dasarnya merupakan ketrampilan personal, yaitu ketrampilan khusus yang 

bersifat non teknis, tidak berwujud, dan kepribadian yang menentukan 

kekuatan seseorang sebagai pemimpin, pendengar, nagosiator, dan media 

konflik. Bisa juga dikatakan sebagai kompetensi interpersonal seperti 

kompetensi berkomunikasi dan bekerja sama dengan kelompok. Menurut 

Elfindri dkk (2011: 67), soft skill didefinisikan sebagai berikut: 

Soft skills merupakan ketrampilan dan kecakapan hidup, baik untuk 

sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. 

Dengan mempunyai soft skill membuat keberaaan seseorang akan semakin 

terasa di tengah masyarakat. Ketrampilan akan berkomunikasi, ketrampilan 

emosional, ketrampilan berbahasa, ketrampilan berkelompok, memiliki etika 

dan moral, santun dan ketrampilan spiritual. Sedangkan menurut Iyo 

Mulyono (2011: 99), “Soft skill merupakan komplemen dari hard skill. Jenis 

ketrampilan ini merupakan bagian dari kecerdasan intelektual seseorang dan 

sering dijadikan syarat untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan tertentu”.  

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberi bekal 

kecakapan pada peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan problema 

hidup dan kehidupannya, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga 

masyarakat, maupun sebgai warga negara. Program pendidikan dan 

pelatihan kecakapan hidup meliputi lima jenis kecakapan yaitu: 1) 

kecakapan mengenal diri (self awareness), 2) kecakapan berpikir rasional 

(thinking skill), 3) kecakapan sosial  

(social skill), 4) kecakapan kejuruan (vocational skill) (Kurikulum SMK 

Tahun 2004). 

Daniel Goelman mengadakan penelitian sejak tahun 1990-an yang 

memfokuskan pada apa yang membedakan antara orang sukses dengan 

orang yang gagal di bidang karier. Dari riset tersebut ditemukan bahwa 15% 

dari kesuksesan karier seseorng disebabkan oleh keahlian teknis sementara 

sisanya 85% disebabkan oleh kecerdasan emosional atau soft skill 

(Suryaputra N.A, 2008:103).  

3. Hard Skill 

Hard skill adalah keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan 

untuk profesi tertentu. Hard skill sudah pasti dibutuhkan untuk dapat bekerja 
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dengan tepat tujuan. Hard skill juga berhubungan dengan kompetensi inti 

untuk setiap bidang keilmuan siswa  (Arhamul Mildan, 2012). Menurut 

Islami (2012:27) menyatakan hard skill adalah pengetahuan dan kemampuan 

teknis yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan teknis yang meliputi 

pengetahuan mengenai desain dan keistimewaan dari produk tertentu, 

mengembangkannya sesuai dengan teknologi, mampu mengatasi masalah 

yang terjadi, serta menganalisis kegunaan  produk dalam usaha untuk 

mengidentifikasikan ide-ide baru mengenai produk ataupun pelayanan 

tersebut (Islami, 2012:27). Sedangkan menurut Basir (2015) menyatakan 

bahwa hard skill adalah kemampuaan yang biasa dipelajari di sekolah atau 

universitas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual yang berhubungan dengan subjek yang dipelajari. Sama halnya 

dengan pendapat Utomo (2015), bahwa hard skill adalah menggambarkan 

tentang prilaku dan keterampilan yang dapat dilihat oleh mata (eksplisit). 

Hard skill atau hard competency merupakan kompetensi yang 

didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau 

dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Kompetensi ini pada umumnya lebih mudah dimiliki oleh karyawan yang 

mengerjakan pekerjaan standar dan tidak berubah-ubah atau pekerjaan teknis 

yang memiliki standar yang  jelas (Parulia Hutapea dan Nurianna Thoha, 

2008:3). Misalnya di dunia boga, pekerjaan yang dilakukan adalah mampu 

mengolah makanan, menyiapkan bahan, memilih bahan, dan lain-lain. 

Dengan kompetensi yang disebutkan diatas, mereka dapat bekerja dengan 

tingkat efisiensi dn kualitas yang tinggi karena di bidang sumber daya 

manusia, kompetensi hard skill biasanya dihubungkan dengan prestasi kerja 

seseorang. Konsentrasi kompetensi ini adalah para pekerja, yaitu untuk 

menggambarkan tanggungjawab, tantangan, dan sasaran kerja yang harus 

dilakukan atau dicapai oleh pekerja/karyawan agar pekerja/karyawan dapat 

berprestasi dengan baik.  

Menurut Soekidjo Noetoatmodjo (2003:131) pengukuran hard skill 

pada aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian 

atau responden. Pendapat lain disampaikan Oemar Hamalik (2008:223), 

teknik penilaian pengetahuan dapat dikembangkan dalam kontruksi tes 

tertentu yang meliputi pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang konsep, 

pertanyaan tentang prosedur, dan pertanyaan tentang prinsip dalam bentuk 

angket tertutup.  Pada aspek keterampilan pengukuran dapat dilakukan 

melalui pengamatan (observasi). Namun, dapat pula dilakukan melalui 
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wawancara dan pendekatan recall atau mengingat kembali perilaku yang 

telah dilakukan oleh responden beberapa waktu yang lalu.  

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif jenis 

deskriptif eksplanatori. Menurut Sugiyono (2008), menyatakan bahwa pada 

penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berhubungan dengan penerapan 

ISO 9001 dalam mengelola  soft skill dan hard skill di SMK Negeri 2 

Gorontalo. Subyek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, ketua jurusan, guru dan pegawai. Subyek penelitian tersebut 

ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Untuk memperoleh data mengenai penerapan ISO dalam mengelola soft skill 

dan hard skill di SMK Negeri 2 Gorontalo, maka peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yakitu angket, wawancara dan observasi. 

 

D. Kesimpulan 

Penelitian ini akan menghasilkan informasi tentang penerapan ISO 

dalam mengelola hard skill dan soft skill di SMK Negeri 2 Gorontalo 

melalui hasil yang sudah dilakukan dengan pengedaran angket kepada 60 

responden. Wawancara sementara dilakukan terhadap responden penelitian 

guna memperkuat pendapat atau pilihan item angket yang telah diceklis oleh 

responden. Sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi atau 

keadaan lokasi penelitian dan subjek penelitian. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang selalu mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi dan tujuan 

pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 adalah 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membangun kecakapan hidup yang lebih baik. Hal tersebut hanya dapat 

dilakukan oleh manusia yan g telah dipersiapkan secara matang melalui 

suatu pendidikan. Oleh karena itu dalam pendidikan harus memiliki tujuan 

untuk mengembangkan seluruh seluruh potensi yang di miliki oleh peserta 

didik baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya strategi yang harus 

dilakukan dalam penerapan pembelajaran di sekolah. Salah satu strategi 

yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

berbasis masalah (PBL). Pembelajaran berbasis masalah ini adalah salah satu 

model pembelajaran yang direkomendasi oleh kurikulum 2013 untuk 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran berbasis masalah bersifat konstruktivisme yang 

dapat membuat siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan sendiri, 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan 

penguasaan materi pembelajaran dan melatih keterampilan memecahkan 

masalah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap siswa dalam 

memecahkan masalah di kehidupan nyata yang terjadi di lingkungan sekitar 

mereka, serta akan mampu menghasilkan solusi yang dapat memecahkan 

masalah tersebut.  

Model pembelajaran problem based learning lebih menekankan 

siswa untuk mampu memecahkan masalah secara mandiri maupun 

mailto:yusnawatiabdullah@gmail.com
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berkelompok. Model pembelajaran ini akan membuat siswa menjadi aktif 

dan interaktif sehingga dapat berimbas dalam kecakapan hidup dari siswa itu 

sendiri.  

Pendidikan Kecakapan Hidup merupakan kecakapan-kecakapan 

yang secara praksis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi 

berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.  

Kecakapan hidup di SD/MI difokuskan pada dua aspek kecakapan, 

yakni kecakapan personal (self awareness), dan kecakapan sosial (social 

skill). Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa kecakapan hidup merupakan 

yang akan diperlukan untuk terjun dalam kehidupan sehari-hari, apa pun 

kegiatan seseorang. 

 

B. Kajian Pustaka 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman 

belajar untuk mencapai tingkat belajar tertentu (Udin S.W., 1997). Joyce, 

dkk. (2003) mengemukakan bahwa suatu model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Oemar Hamalik (2003: 24) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan 

untuk membentuk kurikulum, merancang bahan pengajaran dan 

membimbing pengajaran di kelas.  

Istilah model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yakni: 1) 

rasional teoretik yang logis yang disusun oleh para pencipta, 2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, 3) tingkah laku 

mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat berhasil, 4) lingkungan 

belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Wina 

Sanjaya, 2006: 128). 

Sintaks suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan 

urutan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan 

pembelajaran (Nana S., 1989: 43). Sintaks pembelajaran menunjukkan 

dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru atau 

siswa dan tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh siswa.  

Model pembelajaran problem based learning (pembelajaran berbasis 

masalah), awalnya dirancang untuk program graduate bidang kesehatan oleh 

Barrows, Howard (1986) yang kemudian diadaptasi dalam bidang 
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pendidikan oleh Gallagher (1995). Problem based learning disetting dalam 

bentuk pembelajaran yang diawali dengan sebuah masalah dengan 

menggunakan instruktur sebagai pelatihan metakognitif dan diakhiri dengan 

penyajian dan analisis kerja siswa. 

Selanjutnya beberapa ciri penting problem based learning menurut  

(Brook & Martin, 1993) dapat diurutkan sebagai berikut : (1) Tujuan 

Pembelajaran, Tujuan pembelajaran dirancang untuk dapat merangsang dan 

melibatkan pebelajar dalam pola pemecahan masalah. Kondisi ini akan dapat 

mengembangkan keahlian belajar dalam bidangnya secara langsung dalam 

mengidentifikasi permasalahan. (2) Keberlanjutan masalah, Ada dua hal 

yang harus terpenuhi. Pertama, harus dapat memunculkan konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip yang relevan dengan content domain yang dibahas. 

Kedua, permasalahan hendaknya riil sehingga memungkinkan terjadinya 

kesamaan pandang antarsiswa. (3) Adanya presentasi permasalahan, 

Pebelajar dilibatkan dalam mempresentasikan permasalahan sehingga 

mereka merasa memiliki permasalahan tersebut. 

Paulo Freire (2002: 51-52) menyebut strategi pembelajaran 

tradisional ini sebagai strategi pelajaran dalam “gaya bank” (banking 
concept). Sedangkan menurut Suyanto (2006: 1), pembelajaran baru 

digambarkan sebagai berikut: berpusat pada murid, menggunakan banyak 

media, berlangsung dalam bentuk kerja sama atau secara kolaboratif, 

interaksi guru-murid berupa pertukaran informasi dan menekankan pada 

pemikiran kritis serta pembuatan keputusan yang didukung dengan informasi 

yang kaya. Model pembelajaran baru ini disebut oleh Paulo Freire (2000: 61) 

sebagai strategi pembelajaran “hadap masalah” (problem posing). 

Perkembangan di setiap jenjang memiliki karakteristik tersendiri 

yang menuntut pemberian dan pengorganisasian materi pembelajaran yang 

berbeda (Piaget, 1971, 1975). Hal tersebut dapat diartikan bahwa beda 

karakter anak akan berpengaruh pada pemberian dan pengorganisasian 

materi ajar yang harus menyesuaikan dengan kenyataan dan kondisi anak 

tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan bedanya pengalaman 

dan pemahaman dari masing-masing anak berdasar daya serap yang 

dimilikinya. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa “Pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara” (Depdiknas, 2003: 5).  

Sementara itu, E. Mulyasa (2002: 4) berpendapat bahwa 

“Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat 
membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (kecakapan hidup atau life 

competency) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan 

peserta didik”. Dari kedua pendapat di atas, tegas mengatakan bahwa 
pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan siswa 

sebagai individu dalam mengebangkan potensi diri untuk dapat menjalani 

kehidupannya dengan lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan mau tidak mau 

harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup. 

Sedangkan Slamet PH dalam Asen (2009:35) mendefinisikan 

kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang 

diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan 

bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek sikap perilaku manusia 

sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya. Kecakapan hidup 

(kecakapan hidup) adalah kemampuan seseorang untuk mau dan berani 

menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup merupakan hal 

mendasar dan esensial bagi setiap peserta didik, karena dalam menjalani 

hidup dan kehidupan, seseorang senantiasa dihadapkan pada sejumlah 

permasalahan yang mesti dilaluinya. Pelatihan kecakapan hidup memberikan 

bekal bagi peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan problema 

hidup, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat maupun sebagai 

warga negara. 

 

C. Metode Penelitian 

1. Siklus 1 

1. Tahap Perencanaan 

Pada kegiatan ini dilakukan penyusunan Rencana Persiapan 

Pembelajaran (RPP), menyiapkan alat dan bahan/media pembelajaran, 

menyiapkan soal/permasalahan yang sesuai dengan karakteristik siswa, 

materi yang diajarkan, dan membuat instrumen penelitian. 

2. Tahap Tindakan. Pada tahap ini dilaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah disusun.  
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3. Tahap Observasi dan Evaluasi. Kegiatan observasi dan evaluasi ini 

dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Segala 

kejadian dalam pembelajaran diamati dan didokumentasikan sebagai 

bahan kegiatan refleksi. Pada akhir siklus diadakan kegiatan evaluasi. 

4. Tahap Refleksi. Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis proses 

sebelumnya, baik kelemahan dan kelebihannya sehingga diperoleh 

kesimpulan tentang keberhasilan maupun kekurangan dari penerapan 

pembelajaran PBL terhadap peningkatan kecakapan hidup siswa. Hasil 

kesimpulan tersebut digunakan untuk memperbaiki pada tindakan 

berikutnya yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan rencana 

pelaksanaan pembelajaran.  

 

2. Siklus II  

Kegiatan yang dilakukan pada siklus II pada prinsipnya sama 

dengan siklus I. hanya saja, pada siklus ini tindakan yang dilaksanakan 

adalah berupa tindakan yang merupakan penyempurnaan dari siklus I. 

sehingga tindakan pada siklus II pada dasarnya telah mengalami 

penyempurnaan, dengan kata lain telah mampu mencapai tujuan yang 

direncanakan dan dilaksanakan pada penelitian ini. pada akhir siklus II 

dilakukan suatu refleksi yang merupakan kegiatan akhir merumuskan hasil 

dari semua kegiatan. 
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A. Pendahuluan 

Salah  satu  tugas  pokok  guru adalah  mengevaluasi  hasil  

pembelajaran. Grounlund dan Linn (1995) menjelaskan:  “Evaluation   be  

defined  as  the  systematic  process  of  collecting, analizing,  and  

interpreting  information  to  determine the  extent to which  pupils  are   

achieving  instructional  objectives”  Evaluasi  merupakan  proses  
pengumpulan  informasi,  analisis  dan interpretasi  informasi  yang  

sistematis  untuk  menentukan sejauhmana siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa, artinya 

siswa ditempatkan sebagai subjek belajar(Widodo, Lusi Widayanti, 

2013:32).Belajar menurut Bodger  dan  Seaborne  (2001)  adalah …….. “  
anymore or less permanent change of behavior or which  is  their  result  of  

experience”.  Segala  sesuatu  atau  perubahan  tetap  tingkah  laku  atau  

hasil  dari  pada  pengalaman. Maksudnya, belajar adalah perubahan 

tingkahlaku sebagai hasil pembelajaran. Tes merupakan alat evaluasi atau 

penilaian guru untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa 

setelah siswa mengikuti pembelajaran (Widodo, 2010). 

Hasil wawancara dengan guru-guru SMAN 1 Gandapura Bireuen 

diketahui bahwa setiap tahun mereka membuat sendiri soal tes sumatif 

Bahasa Inggris.Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas butir 

soal sumatif semester genap pelajaran Bahasa Inggris kelas X SMA Negeri 1 

Gandapura- Bireun tahun pelajaran 2015. 

Evaluasi merupakan hal penting dalam pengalaman belajar 

mengajar. (Dicksin and Germain, 1992:3).  Evaluasi  pembelajaran  biasanya  

dilakukan  dengan  mengadakan  suatu  tes  hasil  belajar  siswa  guna  

mengetahui hasil dari proses pembelajaran. Evaluasi  hasil pembelajaran 

yang baik harus dilakukan dengan soal yang berkualitas. Untuk dapat 

melakukan evaluasi  hasil  belajar  siswa  secara  tepat  diperlukan  

seperangkat  instrumen  tes  hasil  belajar juga yang  berkualitas. Salah satu 

syarat yang  harus  dipenuhi bahwa  alat  ukurnya harus  sudah  divalidasi  
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sehingga  memenuhi  kaidah-kaidah  sebagai  alat ukur  yang  berkualitas. 

Berkaitan dengan tugas guru dalam mengevaluasi siswa, guru hendaknya 

memiliki keterampilan merencanakan dan mengkonstruksi tes. Menurut 

Munadi (2011:146), faktor  paling  dominan  yang  dapat mempengaruhi  

kualitas  soal  tes  adalah kemampuan guru. Seorang guru bahasa Inggris 

harus mengetahui dan menguasai serta mampu menyusun tesuntuk 

mengukur keberhasilan pembelajaran Bahasa Inggris. Guru memegang peran 

penting dalam upaya melaksanakan  pembelajaran  yang  berkualitas  yang  

di  dalamnya  terdapat proses  evaluasi  (Gitomer  2007:8).  

Tes merupakan alat untuk memperoleh informasi tentang berbagai 

aspek yang hendak dinilai pada suatu objek, seperti informasi tentang hasil 

belajar siswa (Toljo,2013:13). Akurat tidaknya informasi tentang hasil 

belajar siswa sangat ditentukan oleh kualitas tes yang  digunakan guru. Salah 

satu cara memperbaiki proses belajar-mengajar yang paling efektif adalah 

dengan cara mengevaluasi tes hasil belajar yang diperoleh dari proses 

belajar-mengajar itu sendiri. Pengolahan tes hasil belajar dalam rangka 

memperbaiki proses belajar-mengajar salah satunya adalah dengan 

melakukan analisis butir soal. Kegiatan analisis tes merupakan keharusan  

dalam  keseluruhan  proses mengkontruksi tes(Karno to, 2003) 

Tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dibuat guru 

adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam 

pembelajaran (Anastasi and Urbina, 1997:184). Menurut Alpusari (2014) 

analisis  tes  adalah  salah  satu kegiatan dalam rangka mengkonstruksi tes 

untuk  mendapatkan  gambaran  tentang mutu  tes,  baik  mutu  keseluruhan  

tes maupun  mutu  tiap  butir  soal.Soal yang bermutu adalah soal yang dapat 

memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya, di 

antaranya dapat menentukan siswa mana yang sudah atau belum menguasai 

materi yang diajarkan guru (Amalia, dan Ani Widayati,2012). Ada 4 cara 

menilai tes yaitu pertama meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun, 

kedua mengadakan analisis soal (item analysis), ketiga checking validitas 

dan keempat checking reliabilitas (Syamsudin,2012).Menurut Purwanti 

(2014) Sebuah  tes  dikatakan  valid  apabila  tes dapat  tepat  mengukur  

sesuatu  yang  akan diukur. Sebuah  tes  dikatakan  reliabel apabila  hasil-

hasil  tes  menunjukkan ketetapan.Intrumen dikatakan valid berarti 

menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid 

atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur 

(Sugiyono, 2004:137). Reliabilitas adalah keterandalan, konsistensi bisa juga 

dikatakan sebagai sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar,2012. 
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Sebuah butir soal harus mempunyai indeks kesukaran tertentu yang 

seharusnya tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Indeks yang diharapkan 

adalah dengan tingkat kesulitan sedang (Arikunto, 2008). Sebuah butir soal 

dinyatakan sukarjika indeks 0.00-0.30, sedang jika indeks 0.31- 0.70, dan 

mudah jika indeks 0.71 – 1.00 (Heaton, 1989: 179). Weir (2005) 

menjelaskan bahwa daya beda adalah perbedaan antara siswa-siswa yang 

menjawab benar dan siswa-siswa yang menjawab salah. Indeks daya beda 

terbentang antara -1 dan +1. Semakin dekat indeks yang didapat mendekati 

+1, maka semakin efektiflah daya beda soal dan sebaliknya.  

Mengevaluasi pengecoh adalah juga langkah yang sangat penting 

dalam melakukan revisi butir soal (Fulcher & Davidson, 2007). Semua 

pilihan jawaban salah atau pengecoh, seharusnya bersifat mengecoh. Sebuah 

pengecoh yang baik dapat mengundang jawaban lebih  besar  jumlahnya  

pada  responden  dari  kelompok  lemah,  dan  lebih  sedikit pada kelompok 

pandai (Koyan, 2011:142). 

 

B. Metode 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif.  Pelaksanaan  penelitian dilaksanakan  

dengan  menganalisis validiitas, reliabilitas,  tingkat  kesukaran  dan daya  

beda  butir  serta keefektifan pengeccoh dari soalbahasa  Inggris buatan  

guru,  selanjutnya diintrepretasikan  ke  dalam  kriteria  yang  telah  

ditetapkan. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah 3 orang guru bahasa 

Inggris di SMAN 1 Gandapura Bireuen. Sementara yang menjadi objek  

penelitian  adalah soal tes sumatif kelas X semester genap tahun pelajaran 

2015yang terdiri atas 20 butir soal pilihan ganda buatan guru. Untuk menguji 

validitas  setiap  butir  soal,  peneliti menggunakan skor-skor  yang ada  pada  

butir  soal  yang  dikorelasikan  dengan  skor  total. Perhitungan  dilakukan  

dengan menggunakan  rumus  korelasi  point biserial(Amalia dan  Ani 

Widayati,2012:11).Sementara untuk menentukan reliabilitas soal, peneliti 

menggunakan rumus Kuder-Richardson (KR-20)(Sudijono,2011:).  

Untuk menghitung tingkat kesukaran peneliti menggunakan rumus 

 (Heaton 1989: 178)dengan:FV= indeks kesukaran soal,R= jumlah 

jawaban benar; danN= jumlah peserta tes. Menurut Sudijono (2011: 371) 

angka indeks kesukaran butir itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. 
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Sedangkan untuk menentukan daya beda, peneliti menggunakan 

rumus    D = Correct U – Correct L/n,dengan: D = daya beda, U = tengah 

atas, L= tengah bawah, dan n= jumlah peserta (Heaton,1989: 180). 

Pada soal pilihan ganda terdapat alternatif jawaban/option yang 

merupakan pengecoh (distraktor).Menurut Surapranata (2009) suatu 

pengecoh dapat dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% 

peserta tes. 

 

C. Hasil dan pembahasan 

Dalam  penelitian  ini,  validitas butir  soal  dihitung  menggunakan  

rumus korelasi  point biserial. Hasil analisis terhadap20 butir soaldiperoleh  

nilai r-hitung(yang lebih tinggi dibandingkan r-table hanya pada 12 butir 

soal saja, artinya hanya 12 butir soal yang valid, dan 8 butir soal tidak valid. 

Hasil perhitungan reliabilitas untuk 20 butir soal menggunakan 

rumus KR-20, diperoleh indek koefisien reliabilitas sebesar 0.621. 

Dari analisis butir dapat dipahami bahwa tingkat kesukaran soal 

dapat dilihat dalam bagan dibawah ini: 

 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada 4 butir (20%)dari 

keseluruhan butir yang berada pada kategori sulit (indeks: 0,25-0,30), ada 6 

butir (30%)yang kategori sedang(indeks: 0,43-0,68), dan ada 10 butir 

(50%)soal kategori mudah (indeks: 0,75-0,94). 
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Untuk persentase daya beda dari tes sumatif buatan guru adalah 

sebagai berikut: Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa ada 2 butir 

(10%)saja yang tidak mempunyai daya beda sama sekali. Sementara ada 18 

butir (90%)dari keseluruhan butir mempunyai daya beda untuk membedakan 

grup atas dan grup bawah. Tidak ada butir soal yang membedaka secara 

terbalik dalam butir soal tes sumatif buatan guru. 

Pengecoh adalah jawaban salah dalam soal pilihan ganda yang 

mengecoh peserta tes agar tidak memilih jawaban benar. Dari hasil analisis 

data, pengecoh yang efektif digambarkan dalam grafik dibawah: 

 

 

Dari grafik diatas dapat dipahami bawa dari seratus pengecoh, hanya 

9% yang tidak efektif. Distraktor yang tidak efektif ini ada pada butir 1,butir 

2, butir 5, butir 6, dan butir 10. 

Tes buatan Guru untuk semester genap mata pelajaranBahasa 

Inggris Kelas X SMAN 1 Gandapura-Bireun tahun  pelajaran  2015 

berbentuk  pilihan  ganda  (Multiple  Choice)dengan  jumlah soal 20  butir.  
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Dalam penelitian  ini yang dianalisis  yaitu: (1) validitas,reliabilitas, Tingkat 

Kesukaran (2) Analisis daya pembeda, dan (3) Analisis kefektifan Pengecoh.  

Validitas  butir  dari  20  butir  soal  tes  Bahasa Inggrisbuatan guru 

yang  dianalisis  12  butir  soal tergolong  valid  dan  8  butir  soal  

dinyatakan  tidak  valid.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  koefisien  korelasi   

point  biserial  dari  20  soal,   18  soal  menunjukkan  r hitungnya > dari r 

tabel, dengan 116 responden r kritisnya 0,444. Hanya 8 butir soal yang r 

hitungnya < r tabel.   

Reliabilitas soal dihitung dengan menggunakan rumus KR-20. 

Menurut Mardapi (2004:119) indek reliabilitas soal dikatakan baik adalah 

minimal 0,70. Dari hasil analisis soal tes diketahui bahwa 

indeksreliabilitasnya sebesar0,621, hal ini menunjukkan bahwa tes tersebut 

secara keseluruhan memiliki reliabilitas tes yang rendah, sebab berdasarkan 

patokan bahwa apabila � ≥ 0,70 maka soal yang diujikan memiliki 
reliabilitas yang tinggi, tetapi apabila �< 0,70 maka soal yang dikonstruk 

guru memiliki reliabilitas yang rendah atau tidak reliabel (Sudijono,2011) 

Tingkat kesukaran  soal  tes  sumatif Bahasa Inggris  buatan guru di 

SMAN 1 Gandapura-Bireun dikelompokan ke dalam tiga kategori, yaitu: 

sukar (indeks:0,00-0,30),  sedang (0,31-0,70),  dan  mudah (indeks: 0,71-

01,00).Hasil  perhitungan  diperoleh  sebanyak  10  butir (50%)berada dalam 

kategori mudah, 6 butir (30%) yang kategori sedang, dan 4 butir (20%) 

termasuk dalam kategori sukar. Hal ini  menunjukkan  bahwa 

tingkatkesukaran  soal  tes  buatan guru  ini  termasuk  kurang  baik,  karena  

tidak  proposional.Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Menurut Allen & Yen (1979:122) tingkat kesukaran yang  

baik adalah 0,3 sampai 0,7. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif seluruh 

soal pilihan ganda diketahui bahwa soal 20% sukar; 30% sedang; dan 50% 

mudah. Untuk soal sukar cukup besar yakni seperlima dari keseluruhan soal. 

Untuk soal mudah memiliki persentase yang sangat tinggi, yaitu 50%. 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran, soal yang diteliti belum 

mengikuti komposisi yang ideal yaitu 25% mudah, 50% sedang dan 25% 

sukar. 

Dari  segi  daya  pembeda  soal  ditemukan  sebanyak  18 butir 

(90%)mempunyai daya pembeda tinggi, Artinya soal tersebut dapat 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan 

rendah. Hanya 2 butir atau 10% saja butir yang memiliki daya pembeda 

rendah. 
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Pengecoh  soal  tes  Bahasa Inggris  siswa  kelas  X  semester  

Genap  tahun  pelajaran 2015 di SMAN 1 Negeri 1 Gandapura-Bireun 

dikelompokan ke  dalam  dua  kategori, yaitu:  baik dan  tidak  baik.  

Berdasarkan  hasil  analisis  dari 100 buah pengecoh diperoleh  sebanyak   

91%  yang memiliki pengecoh baik, sisanya yaitu sebanyak 9% pengecoh 

tidak berfungsi. Ini berarti pilihan jawaban (bukan kunci jawaban) telah 

berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai pengecoh. Pada soal dengan 

tingkat kesukaran sangat mudah maka pengecoh tidak berfungsi yaitu soal 

no 1,2,4 dan 5. Hal ini karena pokok soal yang terlalu mudah sehingga 

peserta tes dengan mudah menjawab tanpa menghiraukan pilihan jawaban 

lain. Menurut Aprianto (Otaya, 2014:243) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi berfungsi tidaknya suatu pengecoh yaitu jika soal terlalu 

mudah, pokok soal memberi petunjuk pada kunci jawaban dan siswa sudah 

mengetahui materi yang akan ditanyakan terlalu mudah.Shakil (2008:43) 

juga menyatakan bahwa kualitas pengecoh dalam soal mempengaruhi hasil 

dari skor keseluruhan peserta tes. 

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa soal Sumatif Bahasa Inggris buatan guru untuk Kelas X 

semester genap SMAN 1 Gandapura-Bireun Tahun Pelajaran 2015: (i) 60 % 

butir soal valid dan 40% butir soal tidak valid, (ii) reliabilitas butir soal 

rendah (iii) perbandingan tingkat kesukaran butir soal antara mudah, sedang, 

sukar belum ideal, (iv) sebagian besar butir soal sudah memiliki daya 

pembeda tinggi,  (iv) 91% pengecoh dari soal sudah efektif. 
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MANAGEMENT OF TEACHER GROUP (KKG) 

BASED ON PERFORMANCE EFFECTIVENESS 

UPTD WEST UNGARAN SUBDISTRICT 

SEMARANG DISTRICT 

 

Welius Purbonuswanto 

 

A. Introduction 

The Government recognizes the important role of the GFC in the 

development of teacher professionalism. Therefore, various Workshops are 

held in order to revitalize the performance of teachers in the KKG 

organization by revitalizing the performance of teachers in the duties of 

educators and teachers, so that professional development activities may be 

carried out by Teachers Working Groups for Elementary Schools or Teacher 

Subject Teachers (MGMP) for junior and senior high school SMA. Given 

that this container is the right community for teachers or subject teachers to 

share everything in an effort to improve professionalism. In Lina Iriyanti's 

research (May 2012) implementation of KKG activities often encounters the 

following problems: (a) implementation of KKG program does not run as 

programmed, (b) sharing process in KKG passive, (c) low teacher discipline 

intensity. (d) the tutorial activity has not taken advantage of the media. (e) 

the interaction process takes place passively. 

KKG / MGMP organization plays a very strategic role for the 

improvement of professionalism of teachers, the management of KKG is the 

main thing to consider in the implementation of KKG activities. In KKG 

KKG management standard KKG program management standard can be 

described as follows: (1) program standard, (2), organizational standard, (3) 

management standard, (4) standard of facilities and infrastructure, (5) 

standard human resources, 6) standard of financing, (7) operational standard. 

KKG program management plays an important role in the success of 

the activities. If the KKG program runs well then the competence of teachers 

will increase. By the sobab, the researchers are interested in conducting 

research entitled "Management of KKG SD Performance-Based 

Effectiveness in UPT Ungaran Barat District. 
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B. Formulation of the Problem 

Based on the background and identification of the problems 

mentioned above, the formulation of the problem in this research is to obtain 

a concrete picture of KKG Management based on performance effectiveness 

in UPT cluster Diponegoro of West Ungaran District in terms of planning, 

implementation and evaluation. 

 

C. Research Purposes 

In general, the goal to be achieved in this research is to know, (1) 

Analysis planning KKG SD diponegoro group based on performance 

effectiveness in UPDT District Ungaran Barat. (2) Analysis of the 

implementation of KKG SD based on performance effectiveness in UPDT of 

West Ungaran District. (3) Evaluation analysis of KKG SD program based 

on performance effectiveness in UPDT of West Ungaran District. 

 

D. Research Methods 

The location of the study in select in the District of West Ungaran is 

Diponegoro Gugus is a cluster of primary schools located in District West 

Ungaran Semarang regency. This group consists of nine schools located in 

several villages with locations close to each other, namely Langensari, 

Candirejo, Gogik and Gintungan. Diponegoro Group has various activities 

such as KKKS, KKG class teachers and KKG teacher maple with the 

purpose of establishment to improve the performance of Semarang regency. 

The research was carried out in Gugus Diponegoro, West Ungaran District, 

for reasons of research location in select in Sub-District of Ungaran Barat. 

This is because the diponegoro group in West Ungaran District is one of the 

working group of teachers who are quite active in conducting activities, 

having good programs and involving credible institutions in the preparation 

of the KKG program. 

The data to be collected is about KKG management which includes 

planning, organizing, implementing and evaluation referring to KKG 

development standard that is program standard, organization standard, 

management standard, facility and infrastructure standard, human resource 

standard, financing standard, quality and operational standards. This research 

uses field research (fi eld research). field research is a type of research that 

aims to conduct in-depth study of a particular unit. This research study is 
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designed and performed in such a way as to produce well-organized and 

complete images (Syaifudin Azwar, 2001: 91) 

Thus, this study is more appropriate to use qualitative research with 

a natural setting (natural setting) to gain understanding and in-depth 

interpretation of the meaning, comprehensive facts about the effectiveness of 

performance-based KKG Management at the Technical Implementation Unit 

of the West Ungaran Education Service. Qualitative research is "Pressing 

research on quality or the most important thing of a nature goods / services. 

The most important thing of a good or service in the form of events / 

phenomena / social phenomena is the meaning behind the event which can 

be a valuable learning for the development of the concept of theory. 

Qualitative research can be designed to contribute to practical theory, policy, 

social issues and action (Djam'an satori & Aan Komariah 2014.122). 

 

E. Research Result 

1. KKG Planning 

  The KKG planning is carried out with reference to development 

standards and development guidelines for KKG that are released by the 

Ministry of National Education. The KKG Planning Cluster takes into 

account program standards, organizational standards, human resource 

standards, and financing standards. 1) Program Planning, Research 

conducted interviews to the chairman of the Cluster, then as chairman of the 

KKG. The cluster as the teacher explains the programming begins with 

planning, coordination meetings and legalization of the board. In planning 

though not always held through meetings but there are chats based on the 

aspirations of KKG members. The secretary then trampled the drafting with 

the proposal then consulted to the chairman of the KKG and the chair of the 

cluster. The program was then requested approval from the supervisor, the 

chairman of UPDT and the Education Office, explained and confirmed the 

explanation from where the programming process began with a meeting 

between the cluster management and the KKG management. In the meeting 

discussed the programs that will also explain, in the deliberation meeting 

also put forward the weaknesses of management of previous activities that 

run on the spot. This he means as an evaluation material for activities on the 

other stewardship. 
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2. Implementation of KKG 

 Implementation of KKG is an implementation of the planning that has 

been made before the activity begins. Referring to KKG / MGMP 

development standards and development guidelines released by the Ministry 

of National Education of the Republic of Indonesia, in the implementation of 

KKG the role of person in charge in the implementation of activities as 

stipulated in the standard of management and the availability of 

infrastructure facilities both the main and additional facilities are very 

supportive of the activities KKG. 

3. Evaluation of Activities 

 Evaluation of KKG is an activity step to measure suitability of planning 

and implementation of KKG activity. In the evaluation of the KKG refers to 

the quality assurance standards in development standards and development 

guidelines KKG / MGMP which was released by the Ministry of National 

Education of the Republic of Indonesia. KKG / MGMP activities need to be 

accompanied by a quality assurance system that will see the suitability 

between standards and their fulfillment. Data for quality assurance is 

obtained by monitoring and evaluating. 

 

E. Conclusion 

 The results showed that planning of KKG activity in Sub-District of 

Ungaran Barat Semarang Regency pay attention to program standard, 

standard of organization of human resource standard, and financing standard. 

The composition of the program in KKG planning has been well structured 

through the planned stages taking into account the composition of routine 

and development programs. (2) The implementation of KKG activity takes 

into account the standard of management and standard of facilities and 

infrastructure. A vital role in the implementation of KKG activities is seen in 

the Person in charge or the person who is most responsible in the activities 

of the KKG, the group leader and the head of the KKG. The role of the PIC 

has succeeded in ensuring the KKG is well implemented. The role of KKG 

in teacher performance is to assist teachers in carrying out their main duties 

and functions as educators and teachers with professionals. KKG improves 

teachers' performance in the development of sustainable profession (PKB) 

and empowerment of KKG members according to their competence. The 

main facilities used are a decent learning center and sufficient local space 

available. In KKG activities the facilities and infrastructure used are building 
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or learning center, LCD projector, internet access, sound system and 

equipment of ATK. (3) Evaluation activities have proceeded well through 

internal evaluations and annual evaluations. KKG / MGMP activities need to 

be accompanied by a quality assurance system that will see compliance 

between standards and compliance set out in the KKG / ART Rules. The 

evaluation of the GFC is limited to internal evaluation and annual evaluation 

and has not involved external parties. 
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A. Pendahuluan 

Al Qur’an surat At-Tahrim (66; ayat 6 ). Allah SWT  menyerukan 

kita,  para orang tua untuk memelihara diri dan keluarga. Dengan tanggung 

jawab pertama dan utama terhadap anak,  orang tua berkewajiban  mendidik 

anak yang tak dapat tergantikan oleh yang lain.  Ayah dengan ketegasannya 

menafkahi keluarga dan menjadikan anak kuat serta bertanggungjawab. Ibu 

dengan kelembutan dan kasih sayang menyediakan waktu dan kehidupannya 

untuk membesarkan dan mendidik anak. Kerjasama yang baik dari ke dua 

orang tua memang diperlukan anak, untuk  menjadikan anak yang cerdas 

intellectual, cerdas emosi dan cerdas spiritual. Ke tiga kecerdasan tersebut 

akan membentuk sikap positif pada anak, yang menjadi dasar karakter yang 

kuat pada anak, yakni bagaimana anak menghadapi kehidupan, bagaimana 

anak menghadapi kekecewaannya,  dan bagaimana menghadapi kegagalan. 

Berkenaan dengan kehidupan sekarang, memang pembelajaran 

berkenaan dengan  perilaku yang dikenal juga dengan istilah  akhlak 

semakin terkikis, anak tidak mengerti pada siapa ia berbicara, dan 

bagaimana seharusnya berbicara. Dengan kenyataan tersebut, maka peneliti 

memandang perlu untuk mengetahui pola asuh orang tua dan pengaruhnya 

terhadap perilaku anak.  

Secara umum masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana 
pengaruh pola asuh orang tua dengan perilaku anak?. 

B. Kajian Pustaka 

Pola asuh orang tua dapat membentuk kepribadian anak, apakah 

anak menjadi percaya diri, mandiri, pro sosial , dan menjadi sangat peduli 

pada lingkungannya ataupun pola asuh ini membuat anak merasa tidak 

diterima, tidak disayang, dikecilkan mentalnya  bahkan dibenci orang 

tuanya. Penerimaan orang tua ini dilakukan terhadap anak sejak dini, bahkan 

sejak dalam kandungan. Jika manusia 9 bulan berada dalam kandungan 

ibunya,  dan  penerimaan terhadap anak berlanjut  sesudah kelahirannya, 
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sehingga ada kelekatan psikhologis (maternal bonding). Meski 

kecendrungan mengasuh ada pada ibu, namun menurut Megawangi (1999) , 

kualitas pengasuhan masih jauh dari sempuna.Tentu banyak hal yang 

menjadi penyebabnya.Tuntutan kehidupan menjadi salah satu 

penyebabnya.Para ibu juga ingin berkiprah dalam karier sehingga mereka 

rela untuk melimpahkan pengasuhan pada pembantu, akibatnya perilaku 

yang dimiliki anak adalah perilaku pembantu.Jika pembantu memiliki 

perilaku yang mulia, maka tentu berpengaruh pada anak juga, namun bisa 

juga terjadi sebaliknya. Michele Borba, membahas tentang bagaimana 

membangun kecerdasan moral pada anak yakni dengan berdasarkan cinta 

atau kasih sayang (2009; ix). Dengan cinta maka moral anak dibangun , yang 

mencakup empati, hati nurani, control diri, rasa hormat, kebaikan hati, 

toleransi serta keadilan. 

Pada hampir 15 abad yang lalu, sebelum muncul berbagai teori, 

Nabi Muhammad SAW, telah mengajarkan cara mendidik anak. Beliau  

membagi pendidikan anak pada 3 fase yakni 3 x 7 . Fase pertama anak sejak 

lahir hingga berumur 7 tahun , dikatakan sebagai fase raja. Anak dijadikan 

raja , segala keinginan dipenuhi dengan kasih sayang. Fase ke dua yakni 7 

tahun hingga 14 tahun, fase aturan, anak dikenalkan aturan, aturan rumah, 

aturan sekolah, aturan masyarakat, dan aturan kehidupan lainnya, dengan 

dibalut kasih sayang. Penanaman karakter sangat kental pada fase ini. Fase 

ketiga, yakni 14 tahun hingga 21 tahun dikatakan fase dialog, atau 

musyawarah mufakat.Segala sesuatu dibicarakan bersama orang tua . Orang 

tua sudah menjadi teman curhat, sehingga dengan mudah orang tua 

membimbing anak menjalani kehidupan. 

Pendapat lain tentang pendidikan diungkapkan oleh Ki Hajar 

Dewantoro, yang mengemukakan bahwa orang tua sebagai pendidik pertama 

dan utama, perlu menerapkan kepemimpinan terhadap anak dengan tiga cara, 

yakni : Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri 

Handayani 

Pembelajaran untuk berperilaku yang santun  pada anak  dimulai 

dengan membelajarkan berbahasa pada anak berupa ucapan santun yang 

dilakukan anak seperti terima kasih, maaf, tolong. Cara mengajarkannya bisa 

dengan keteladanan, pembiasaan ataupun diskusi bersama anak.  

Pada pembelajaran yang mengacu pada konsep DAP, belajar 

merupakan proses bagi manusia untuk menguasai berbagai kompetensi, 

keterampilan dan sikap. 
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Pendidikan  ataupun pola asuh yang diberikan perlu memperhatikan 

kelayakan atau ketepatan, agar anak dapat berkembang secara maksimal. 

Pendidikan yang tepat untuk perkembangan anak yang mengacu pada 

konsep DAP (Developmentally Appropriate Practices) , menyangkut tiga 

dimensi, yakni : Patut menurut umu, .Patut menurut lingkungan sosial dan 

budaya dan Patut menurut anak sebagai individu yang unik. 

 Untuk mendidik  atau mengasuh anak , sering dikaitkan dengan 

hakekat manusia. Salah satu hakekat manusia adalah manusia yang bermain-

main (homo ludens).  Untuk itu,  pola asuh dapat dilakukan  dengan cara 

bermain bersama anak. Ini  dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran 

yang menyenangkan bagi anak. Proses bermain anak tentunya sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak ini perlu 

mendapat perhatian disebabkan adanya perbedaan dalam perkembangan 

faktor-faktor fisikal, kognitif, emosional dan social. 

Selain perbedaan perkembangan factor-faktor fisikal,  belajar 

sebagai suatu proses perubahan tingkah laku, dipengaruhi oleh  

reinforcement dan punishment yang menjadi stimulus untuk merangsang 

siswa dalam berperilaku. Jadi pola asuh yang diberikan orang tua pada anak 

tentu terkait dengan hadiah dan hukuman. Kapan orang tua memberi hadiah 

dan kapan memberi hukuman haruslah tepat dan segera. Ini dimaksudkan 

untuk satisfying state of affairs (keadaan yang memuaskan), atau annoying 

state of affairs (keadaan yang menjengkelkan), yang dinamakan  hukum efek 

(law of effect) oleh Edward Lee Thorndike. Di samping itu, juga dijelaskan 

bahwa penanaman pembiasaan untuk akhlak yang terpuji perlu dilatih, yang 

dinamakan dengan hukum latihan (law of exercise) yang dijelaskan ketika 

anak selalu dibiasakan menggunakan kata-kata santun daam berbicara 

ataupun berinteraksi maka terjadi koneksi yang kuat antara stimulus dan 

respons yang dinamakan hukum penggunaan (law of use). Sementara jika 

koneksi antara stimulus dan respons  melemah , misalnya orang tua mulai 

tidak perduli dengan kata-kata yang diucapkan anak, maka praktek 

hubungan dihentikan, yang dinamakan hukum ketidak gunaan (law of 

disuse).Dan hukum yang ke tiga, yakni hukum kesiapan (law of readiness). 

Ketika seorang anak siap untuk melakukan suatu tindakan, maka akan 

memuaskan, sebaliknya ketika anak melakukan suatu tindakan, tetapi tidak 

melakukannya maka akan menjengkelkan. Demikian juga ketika anak belum 

siap untuk melakukan suatu tindakan, tetapi dipaksa  maka akan 

menjengkelkan. 
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Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat 

negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya 

terletak pada bila hukuman harus diberikan (sebagai stimulus) agar respon 

yang muncul berbeda dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguat 

negatif (sebagai stimulus) harus dikurangi agar respon yang sama menjadi 

semakin kuat. Misalnya, seorang anak perlu dihukum karena melakukan 

kesalahan. Jika anak tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka 

hukuman harus ditambahkan. Tetapi jika sesuatu tidak mengenakkan anak 

(sehingga ia melakukan kesalahan) dikurangi (bukan malah ditambah) dan 

pengurangan ini mendorong anak untuk memperbaiki kesalahannya, maka 

inilah yang disebut penguatan negatif. Lawan dari penguatan negatif adalah 

penguatan positif (positive reinforcement). Keduanya bertujuan untuk 

memperkuat respon. Namun bedanya adalah penguat positif menambah, 

sedangkan penguat negatif adalah mengurangi agar memperkuat respons. 

 Piaget (1950), dalam Harre, R. & Lamb, R. 1988 ,mengatakan 

bahwa suasana belajar akan lebih efektif kalau seorang anak dihadapkan 

pada konflik atau dilemma, serta tindakan atau pengalaman nyata, sehingga 

ada proses akomodasi dan asimilasi. 

Piaget yakni tentang bagaimana seorang anak belajar melalui 

tindakan yang dilakukannya. Menurutnya, pemahaman anak dibangun 

(constructed) melalui action, sehingga teori ini sering disebut juga dengan 

teori “Constructivism”. Seorang anak dapat memahami suatu konsep 

melalui pengalaman konkrit. Misalnya, seorang anak usia 3 tahun diajak 

pergi ke pedesaan oleh ayahnya,  untuk melihat sapi. Hewan berkaki empat 

yang sudah ia kenal sebelumnya adalah anjing, lalu anak tersebut berkata, 

“Itu anjing besar”. Ayahnya menjawab, “Bukan, itu adalah sapi”. Ketika 
anak tersebut melihat sapi lagi, ia sudah mengetahui dari pengalaman 

sebelumnya, dan berkata, “itu sapi”. Proses seperti ini disebut asimilasi, 
yaitu seorang anak mengetahui sesuatu karena sudah ada pengalaman 

sebelumnya. Selain proses asimilasi, Piaget mengatakan bahwa ada proses 

lain yang penting dalam belajar, yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses 

memodifikasi apa yang diketahui sebelumnya karena menghadapi fenomena 

baru. Anak yang sebelumnya hanya tahu anjing, ketika melihat sapi ia akan 

bingung mengapa ada anjing besar dan bertanduk, sehingga ia perlu 

memodifikasikan apa yang diketahuinya dengan pengalaman baru. Setelah 

melalui proses belajar, ia baru memahami bahwa hewan itu adalah sapi dan 

akan terus mengingatnya.  
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Untuk perkembangan emosi,  Erik Erikson mengemukakan adanya dua 

keadaan yang saling bertolak belakang ; emosi positif dan negative. Pada 

setiap tahap perkembangan, anak  akan mengalami konflik tarik menarik 

antara kedua emosi tersebut, keberhasilan dalam mengelola konflik ini 

terwujud apabila anak dapat mencapai emosi positif. Subyek penelitian ini 

adalah anak kelas V SD yang menurut Erik Erikson  berada pada tahap 

Industry vs. inferiority (berkarya/etos kerja vs. minder) .Masa ini dikatakan 

masa  kritis bagi anak-anak untuk mengembangkan kepercayaan dirinya 

bahwa mereka mampu untuk berkarya dan bereksplorasi. Guru dan orang tua 

hendaknya memberikan penghargaan kepada mereka, mendorong mereka 

untuk terus mempelajari sesuatu dengan bijak (tidak mencemooh, atau 

mengkritik).  

Vigotsky menyatakan bahwa pada awal perkembangan anak, antara 

bahasa dengan pikiran tidak ada keterkaitan, namun anak mengkonstruksi 

suatu konsep dengan memperhatikan lingkungan sosialnya.  Lingkungan 

sosial yang pertama dan utama adalah keluarga, maka interaksi sosial anak 

pertama tentunya orang tua. Misalnya seorang bayi yang mengoceh tanpa 

memikirkan arti dari ocehannya, atau seorang anak kecil yang menghafalkan 

lagu atau do’a tanpa memikirkaan apa artinya.Secara bertahap seorang anak 
mulai mengaitkan antara bahasa dengan pikiran. Misalnya, pengertian 

tentang terima kasih, dan ini sudah seharusnya diajarkan oleh orang tua. 

Vigotsky mengemukakan ada dua teori yakni Zone of Proximal Development 

(ZPD) dan Scaffolding.   

Zone of Proximal Development (ZPD) merupakan jarak antara tingkat 

perkembangan actual (yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan 

masalah secara mandiri) dan tingkat perkembangan potensial  (yang 

didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan 

orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih 

mampu ) .Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada anak 

selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan 

memberi kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar setelah ia dapat melakukannya.    Berkenaan dengan 

perkembangan moral anak dikemukakan oleh Kohlberg dengan 

memodifikasi teori Piaget. Sedangkan Thomas lickona mengembangkan 

lebih lanjut teori ini sampai pada bagaimana metode pendidikan karakter 

dapat dijalankan secara konkrit bagi orang tua dan guru.  

Menurut teori perkembangan moral Kohlberg , anak kelas V SD ini masuk 

pada tahap ,yakni  : Memenuhi Harapan Lingkungan (Peer – Oriented 

Mortality) , maka kebenaran  ditentukan oleh lingkungan sebayanya (peer 
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group). Kohlberg menyebutnya dengan fase “anak baik” (good boy/girl 

stage). Anak – anak dalam fase ini ingin diterima oleh kawan – kawannya, 

sehingga tindakannya cenderung ingin disesuaikan dengan apa yang 

diharapkan oleh lingkungan sebayanya. Walaupun pada masa ini anak sudah 

mengerti moral baik dan buruk (golden rule), tetapi factor yang lebih 

dominan mendorong anak berbuat baik adalah keinginan untuk dikatakan 

sebagai “anak baik” oleh lingkungannya. 

Thomas Lickona mengatakan pada fase ini, anak ingin mendapatkan 

penghargaan sosial dari orang lain. Ia mau berbuat sesuatu agar orang lain 

berfikir bahwa “saya adalah orang baik”. Sudah dapat mengerti konsep 
“golden rules” ; harus memperlakukan orang lain seperti kamu 

mengharapkan orang lain memperlakukanmu,  

dapat mengerti bahwa apa yang dibutuhkan orang lain, tidak semata – mata 

berpikir “apa yang dapat saya peroleh”. Apabila mereka bisa menempatkan 
dirinya pada orang lain, mereka bisa melakukan kebaikan. Bisa menerima 

otoritas orang tua dan berfikir “orang tua adalah bijak dan perlu  mengikuti 
nasehatnya”. Bisa menerima tanggung jawab dan melakukannya untuk 

kepentingan keluarganya, karena mereka sudah mempunyai perspektif 

sebagai anggota sebuah kelompok. 

Anak pada masa ini dapat terjerumus kepada hal – hal yang negative untuk 

mendapatkan social approval (penerimaan) dari peer-group-nya. Sudah 

mulai mempunyai nurani (rasa bersalah dan malu), namun belum mantap 

karena masih mudah terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Terutama yang 

berkaitan dengan konsep diri dimana anak ingin diterima oleh 

lingkungannya. 

Bronfen brenner mengembangkan teori perkembangan anak yang 

dipengaruhi oleh berbagai factor yang melingkupi kehidupan manusia. 

Secara singkat, teori ini mengatakan bahwa perkembangan seorang anak 

dipengaruhi oleh Konteks mikrosistem (keluarga, sekolah, kawan – kawan), 

mesosistem (hubungan antara keluarga dengan sekolah, sekolah dengan peer 

group, atau keluarga dan peer group yang mempengaruhi individu). Konteks 

ekosistem (pekerjaan orangtua, kebijakan pemerintah, dsb). Misalnya, 

seorang ibu yang bekerja sampai malam akan mempunyai hubungan yang 

renggang dengan anak – anaknya atau, kebijakan kota dalam penyediaan 

fasilitas bermain anak, perpustakaan, dan fasilitas lainnya akan 

mempengaruhi perkembangan anak. Konteks makrosistem (pengaruh 

lingkungan budaya, norma, agama,dan lingkungan sosial dimana individu 

dibesarkan). Misalnya, budaya yang penuh kekerasan (di lingkungan kumuh 
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perkotaan) erat hubungannya dengan perilaku kekerasan dalam rumah 

tangga, perceraian, dan perilaku negative lainnya. 

Teori Bronfenbrenner dapat memberikan informasi kepada para pendidik 

untuk mengerti factor – factor resiko yang dapat mempengaruhi proses 

perkembangan anak secara negative. Misalnya: kemiskinan, tidak 

memadainya fasilitas dimana anak tinggal, tingkat kekerasan di 

komunitasnya, konflik keluarga, dan perilaku kekerasan terhadap anak. 

Begitu pula sebaliknya tentang factor pelindung (protective factors) bagi 

anak dari pengaruh lingkungan negative, misalnya keluarga harmonis, 

kelekatan psikologis yang erat dengan orang tuannya, komunitas yang aman, 

dan pengaruh sekolah yang baik. 

 

C. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif , dengan jenis penelitian survey, yang menelaah tentang pola asuh 

orang tua serta perilaku anak. 

 Prosedur penelitian dilakukan dengan identifikasi kebutuhan dan 

studi kepustakaan, yang kemudian diikuti dengan menyusun proposal.

 Populasi yang diambil adalah seluruh  orang tua dari siswa kelas V 

SD beserta siswa kelas V SD yang berada di kota Pontianak. Sampling lebih 

banyak menggunakan area sampling dan random sampling  dengan sampel 

penelitian berjumlah 71 SDN yang tersebar di seluruh kota Pontianak 

dengan jumlah orang tua yang dipilih untuk setiap SDN adalah 5 orang tua 

dan 5 anak kelas V . Jumlah keseluruhan sampel sebanyak 355 orang tua dan 

355 anak kelas V SD. 

 Dipilihnya anak kelas V SD , dengan alasan bahwa anak berada 

dalam kurun waktu usia pada tingkat operasional kongkrit yang sering 

disebut juga performing operation. Pada tingkat ini, anak sudah mulai 

berpikir rasional, karenanya keteladanan yang ditunjukkan orang tua , 

pengawasan yang diberikan orang tua, bahkan hukuman yang dikenakan 

orang tua atas perbuatannya sudah dapat dipikirkannya menggunakan 

keputusan logis (Piaget, 1950, dalam Harre, R. & Lamb, R. 1988). 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik  

komunikasi tidak langsung dengan alat pengumpul data berupa angket.. 

Angket diberikan pada lima siswa yang dirandom dari siswa kelas V pada 

setiap sekolah dasar negeri. Selain itu pada anak yang dipilih, juga dititipkan 

lima angket untuk orang tua. 
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D. Hasil Penelitian 

1. Keteladanan yang ditampilkan orang tua 

Untuk keteladanan yang ditampilkan orang tua pada anak berupa 

pembiasaan beribadah menurut keyakinan keluarga masing-masing, dengan 

cara membiasakan anak beribadah, mengajarkan  anak cara  beribadah, 

mencontohkan  anak cara  beribadah .  Selain itu  orang tua juga mengajak 

anak berdoa mensyukuri nikmat Tuhan  dan  mencontohkan anak berdoa 

mensyukuri nikmat Tuhan. 

Untuk kehidupan sosial, orang tua  membiasakan, mengajarkan  dan 

mencontohkan  anak mengucapkan terima kasih ketika mendapat sesuatu, 

membiasakan, mengajarkan dan  mencontohkan anak meminta maaf jika 

melakukan kesalahan, membiasakan , mengajarkan dan mencontohkan anak 

mengucapkan permisi ketika melewati seseorang, membiasakan,  

mengajarkan , mengucapkan kata “tolong” ketika memerlukan bantuan,  
serta membiasakan, mengajarkan dan  mencontohkan anak untuk berperilaku  

jujur. 

Untuk kota Pontianak disajikan data keteladanan yang diberikan 

orang tua sebagai berikut: 

Tabel 4.1 : Data keteladanan  yang dilakukan orang tua.   

N

O 
KECAMATAN 

KETELADANAN 

ORANG TUA ANAK 

YA TDK YA TDK 

1 Utara 980 160 973 167 

2 Selatan 940 67 947 60 

3 Barat 1412 4 1362 63 

4 Timur 1130 10 1124 16 

5 Tenggara 682 12 721 4 

6 Kota 1127 13 1069 71 

Jumlah 6271 266 6196 381 

% 96 4 94 6 

Dari tabel ini , dapat diketahui bahwa  secara keseluruhan ada 96 % 

orang tua yang setuju bahwa keteladanan berupa keyakinan terhadap Allah, 

SWT, cara mensyukuri nikmat yang diperoleh serta berperilaku dan 
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berbahasa santun terhadap sesama, perlu diberikan pada anak-anak mereka, 

walaupun ada 4 % orang tua yang tidak peduli yang namanya keteladanan 

sebagaimana yang dijelaskan terdahulu.  

Dan hal ini sejalan pula dengan pernyataan 94 % anak yang 

berpendapat bahwa mereka selalu meniru orang tua dalam berperilaku, tetapi 

ada juga 6 % anak yang menyatakan bahwa perilaku mereka tidak meniru 

orang tua, artinya mereka atau anak-anak tersebut belajar dari 

lingkungannya.   

2.Pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anak atau perilaku 

yang tidak membiarkan anak 

 Pengawasan yang dilakukan orangtua terhadap anak dapat juga 

dikatakan sebagai perilaku yang tidak membiarkan anak. Adapun 

pengawasan yang dilakukan orang tua meliputi beribadah, mensyukuri 

nikmat Allah SWT., berbahasa dan berperilaku santun , mencakup ucapan 

terima kasih, minta maaf jika melakukan kesalahan, permisi ketika melewati 

seseorang dan berperilaku jujur. 

 Secara keseluruhan hasil penelitian di kota Pontianak ini, disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 : Data perilaku orang tua yang tidak membiarkan anak 

NO KECAMATAN 

DIBIARKAN 

ORANG TUA ANAK 

YA TIDAK YA TIDAK 

1 Utara 32 388 23 397 

2 Selatan 24 341 46 325 

3 Barat 14 511 20 505 

4 Timur 6 414 48 372 

5 Tenggara 12 226 12 233 

6 Kota 16 404 54 366 

Jumlah 104 2284 203 2198 

% 8 92 8 92 

Berkenaan dengan pengawasan yang diberikan orang tua terhadap 

anak, ada 92 % orang tua setuju bahwa anak tidak boleh dibiarkan 

menghadapi kehidupan berupa kegiatan beribadah, mensyukuri nikmat Allah 
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SWT., berbahasa dan berperilaku santun , mencakup ucapan terima kasih, 

minta maaf jika melakukan kesalahan, permisi ketika melewati seseorang, 

dan berperilaku jujur  , meskipun ada  8 % orang tua yang bersikap 

membiarkan anak. Dan pendapat anak juga sama, bahwa 92 % anak 

menyatakan bahwa orang tua mengawasi perilakunya , dan 8 % anak 

menyatakan bahwa mereka tidak merasa bahwa orang tua mengawasi 

perilakunya  

3. Hukuman yang digunakan orang tua dalam mendidik anak 

Hukuman yang digunakan orang tua dalam mendidik anak adalah 

ketika anak yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa mensyukuri nikmat 

Tuhan, tidak jujur, tidak berperilaku dan berbahasa santun  

Tabel 4.3 : Data Hukuman yang digunakan orang tua dalam mendidik 

anak  

N

O 

KECAMA

TAN 

HUKUMAN 

ORANG TUA ANAK 

YA TDK YA TDK 

1 Utara 252 168 242 178 

2 Selatan 195 211 225 194 

3 Barat 304 221 287 238 

4 Timur 203 218 220 200 

5 Tenggara 140 98 155 90 

6 Kota 220 200 175 245 

Jumlah 1314 1116 1304 1145 

% 54 46 53 47 

 

Berkenaan dengan hukuman dalam mendidik anak , 54 % orang tua 

setuju perlunya hukuman dalam mendidik anak, tetapi ada  46 % orang tua 

yang tidak setuju penerapan hukuman dalam mendidik anak. Pendapat anak 

tidak jauh berbeda, ada 

53 % anak menyatakan bahwa mereka merasakan hukuman dari orang tua 

ketika   tidak mau beribadah, tidak mau berdoa mensyukuri nikmat Tuhan, 
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tidak jujur, tidak berperilaku dan berbahasa santun . Dan 47 % anak tidak 

setuju bahwa harus ada hukuman, terhadap hal tersebut. 

Secara keseluruhan pola asuh yang ditampilan orang tua berdasarkan 

jawaban angket, berupa keteladanan, mengawasi anak atau tidak 

membiarkan anak serta memberikan hukuman bila ditemui perilaku anak 

yang tidak baik, disajikan pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.8: Pola asuh  Orang tua yang berupa keteladanan, mengawasi 

anak atau tidak membiarkan anak serta memberikan hukuman bila ditemui 

perilaku anak yang tidak baik  

 

 Dari diagram ini tampak variatifnya pola asuh yang dilakukan orang 

tua. Dan secara keseluruhan masih dapat dikatakan baik, dalam arti orang tua 

memberikan keteladanan pada anak, tidak membiarkan anak dan sebagian 

tidak setuju dengan hukuman dalam mendidik anak. 

Untuk melihat ada tidaknya perbedaan pola asuh yang dilakukan 

orang tua dengan perilaku yang ditampilkan  anak, dilakukan dengan 

perhitungan menggunakan t tes. Dengan rumusan hipotesa sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan pola asuh yang dilakukan orang tua dengan 

perilaku anak 

Ha : Ada perbedaan pola asuh yang dilakukan orang tua dengan perilaku 

anak 

Hasil perhitungan diperoleh  to = 0,62 ; dengan t α 0,05 = 2,11; maka to    t α 
0,05    

Ini berarti  H o diterima , artinya tidak ada perbedaan pola asuh yang 

dilakukan orang tua dengan perilaku  yang ditampilkan anak. Bahwa pola 
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asuh yang diberikan orang tua berpengaruh terhadap perilaku anak. Dalam 

arti perilaku yang ditampilkan anak merupakan hasil pola asuh orang tua, 

baik dengan keteladanan, dengan pengawasan ataupun dengan hukuman. 

Selanjutnya ingin diketahui perbedaan pola asuh orang tua dalam hal 

keteladanan ditinjau dari latar belakang pendidikan orang tua. Asumsi yang 

digunakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pola asuh. 

Rumusan hipotesa sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan keteladanan yang ditunjukan orang  tua ditinjau 

dari latar belakang pendidikan 

Ha : Ada perbedaan keteladanan yang ditunjukan orang  tua ditinjau dari 

latar belakang pendidikan 

Hasil perhitungan diperoleh  to = 0,26 ; dengan t α 0,05 = 2,11; maka to    t α 
0,05   ; artinya H o diterima . Ini berarti tidak ada perbedaan keteladanan yang 

ditunjukan orang  tua ditinjau dari latar belakang pendidikan, baik yang 

berlatar belakang perguruan tinggi ataupun SLTA ke bawah. 

Dengan demikian,  latar belakang pendidikan tidak menjadi penentu bagi 

orang tua untuk memberikan keteladanan pada anak-anak. 

 

E. Pembahasan 

1. Keteladanan yang ditampilkan orang tua 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua orang tua yang 

berdomisili di kota Pontianak menujukkan persentase yang agak merata, dan 

yang menonjol persentase lebih tinggi adalah orang tua yang berada di 

Kecamatan Pontianak Barat. Ini berarti tidak ada perlakuan khusus pada 

orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anaknya. Ini hanya 

menyatakan kesadaran orang tua selaku pendidik pertama dan utama. 

Di samping pernyataan orang tua yang memberi keteladanan pada 

anak, pernyataan anak yang menilai bahwa orang tua mereka menunjukkan 

keteladanan dalam mengasuh atau mendidik mereka, juga sama. Namun 

tentu  ada juga orang tua yang tidak memberi teladan yang baik pada anak-

anak mereka . Hal ini diungkapkan oleh anak. Dan yang paling banyak 

dinyatakan oleh anak dari kecamatan Pontianak Utara  yakni sebesar 60 %. 

Selaku orang tua  atau  pendidik, berarti  memikul beban untuk 

membelajarkan diri sendiri, anak,  orang lain, yang dalam istilah lain 

menjalankan fungsi humanisasi dan hominisasi. Fungsi humanisasi berarti 
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memanusiakan manusia. Sejak lahir memang sudah manusia, namun 

manusia seperti apa yang diinginkan. Kita juga tidak rela jika menjadi 

manusia seperti Fir’aun yang karena tidak pernah mau melihat diri, mengkaji 

diri, merasa bahwa dia Tuhan. Kita juga tidak rela menjadi Tuhan harta, 

Tuhan jabatan, Tuhan kekuasaan dan tuhan-tuhan lainnya. Maka humanisasi 

yang diinginkan adalah menjadikan manusia yang kappah. Manusia yang 

cerdas emosi, cerdas  intellectual dan cerdas spiritual. Butuh kecerdasan 

untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan yang dijalani tidak selamanya 

berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak 

berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bisa bijaksana 

dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang 

arah masa depan. Butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. 

Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh airmata 

supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana 

cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan 

syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tak sendiri . Maka manusia 

yang kappah, memang menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia. 

Dan manusia seperti ini yang seharusnya orang tua persiapkan pada anak. 

Dengan mempersiapkan anak menjadi manusia yang kappah berarti kita juga 

sudah mempersiapkan untuk anak keturunan yang lebih baik.  

Menjadi manusia yang kappah berarti  meningkatkan harkat dan martabat 

sebagai manusia. Ini yang dimaksud dengan hominisasi. Harkat martabat 

orang tua,  bahwa ia selalu dicintai anak  dalam suka maupun duka. Dengan 

pendidikan, dengan kodrat  sebagai pendidik pertama dan utama , yang 

diemban, maka harkat dan martabat dapat diraih. Menjadi orang tua  yang 

didambakan, dihormati, disegani, disayang anak dapat diartikan bahwa orang 

tua menjadikan dirinya untuk selalu menjaga kehormatan diri , jika agar 

orang tua  berhasil memiliki dan memelihara harkat dan martabatnya dan 

mentransformasikan ataupun mewariskan  pada anak. Cerminan orang tua 

yang bermartabat berarti orang tua yang selalu ada senyum yang indah dan 

tulus menghiasi wajah dan perilakunya., meski  sudah tak kencang  alias 

kendor di kulit yang mulai renta termakan usia, namun ketulusan tak 

mungkin berkurang Ketika  ia pergi ada yang mendoakan, ketika jauh ada 

yang merindukan, di saat sedih ada yang menghibur .   Orang tua yang 

demikian yang dapat membuat anaknya sukses dalam hidup. “A child can 

not be taught by anyone who dispise him, and a child can not afford to be 

fooled” . Orang tua mesti terus melangkah  walau mendapat rintangan. 

Jangan takut. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, akan masih ada 

lantai untuk bersujud. Untuk menjadi manusia yang memiliki harkat dan 
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martabat yang tinggi, diperlukan perjuangan Terus berjuang, life so beautiful 

and colorful.  

2.Pengawasan yang dilakukan orang tua atau perilaku yang tidak 

membiarkan anak 

Pola Asuh orang tua yang tidak membiarkan anak atau melakukan 

pengawasan pada anak dalam  menghadapi kehidupan, hampir merata di 

setiap kecamatan. Ini menunjukkan kesadaran   orang tua akan pentingnya 

pengawasan atau tidak membiarkan anak dalam mendidik. Mengapa tugas 

orang tua mendidik atau mengasuh anak  tidak mengenal kata henti ? Dalam 

mengasuh maka pengawasan selalu menyertai, artinya orang tua tidak bisa 

memberikan kebebasan penuh pada anak. Apalagi pada anak yang masih 

duduk di kelas V SD. Pada usia ini mereka memang harus dikenalkan pada 

aturan, nilai-nilai, norma di rumah , di sekolah dan di masyarakat. Aturan, 

nilai-nilai, norma mesti dipelajari anak. Orang tua dapat saja menjadi 

fasilitator bagi anak.  Orang tua, anak mesti menjadi pembelajar berarti 

belajar terus menerus, hingga ke liang lahat. Adanya dorongan rasa ingin 

tahu; perkembangan IPTEK yang mau tak mau harus dikuasai ; tuntutan 

zaman dan lingkungan; adanya kebutuhan yang harus dipenuhi (Maslow) ; 

untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau menyempurnakannya; 

adanya perubahan perilaku; menambah wawasan; untuk mampu 

bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan; untuk meningkatkan 

intelektualitas dan mengembangkan potensi diri; mengisi waktu luang; atau 

mencapai cita-cita. Belajar tentu tidak selalu mulus, penuh onak duri . 

Sebagai makhluk beriman, Al Qur’an mengingatkan bahwa kita tidak boleh 
frustrasi. QS Al-Imran : 139 : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang 

paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman”.  

Jika lebih lanjut memunculkan pertanyaan, bagaimana harus 

menghadapinya? Qur’an menjawab: QS Al Baqarah: 45 : “Dan mintalah 
pertolongan (kepada Allah SWT) dengan jalan sabar dan mengerjakan 

sholat; dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-

orang yang khusyuk . Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah 

semata” 

Dengan keyakinan bahwa Allah SWT memberikan pertolongan, maka  

banyak cara belajar berlangsung, yang dapat disarankan orang tua di 

antaranya: (a) Mencontoh orang lain (hal ini memberi pengalaman untuk 

meniru, memodifikasi cara-cara yang dilakukan para ahli ); (b) Membaca; 

(c) Mendengar, mengamati, meneliti, berdiskusi; (d) Merespon setiap 
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stimulus; (e) Memanfaatkan sumber belajar; (f) Dapat dilakukan tanpa 

intensi/maksud; (g) Melalui pendidikan formal/informal/non formal; dan (h) 

Mengikuti program-program pendidikan. 

Di samping banyak cara  bisa belajar, maka ada beberapa teori 

belajar yang dikenal, yakni teori belajar behavioristic, teori belajar 

kognitivistik, teori belajar humanistic, teori belajar kontruktivistik dan teori 

belajar sibernetik.Untuk menerapkan teori belajar mana yang tepat untuk 

digunakan, maka perlu mengenal anak. Dengan pesatnya IPTEK membuat 

anak sekarang tenggelam dalam keadaan atau ada yang mengistilahkan 

mereka sebagai native IPTEK, yang  digolongkan pada generasi Z (istilah 

Prof.Dr. Nizam, University Malaya), dengan ciri memiliki kebiasaan belajar 

yang unik, artinya they multi task, they don’t memorize, they learn visually, 
and they don’t verity information.  Dari analisa tersebut, maka dapat saja 

bahwa teori belajar yang tepat untuk mereka adalah teori belajar sibernetik, 

bahwa belajar adalah pengolahan informasi. Proses penting tetapi yang lebih 

penting adalah sistem informasi. Landa mengemukakan bahwa pembelajaran 

dapat dilakukan secara algoritmik, yakni proses berfikir linier, konvergen, 

lurus menuju ke satu target tertentu,  ada keteraturan, langkah demi langkah. 

Meskipun Landa juga menerima bahwa pembelajaran dapat saja dengan 

heuristic, yaitu cara berfikir divergen menuju ke beberapa sekaligus artinya 

terjadi lompatan-lompatan berfikir pada anak. Dan cara berpikir seperti ini 

melahirkan anak yang kreatif, penuh imajinatif.   

Di samping itu, Pask dan Scott, melihat dari tipe belajar anak , ada yang 

menyeluruh atau wholist tetapi ada juga yang bertipe serial atau serialist. 

Dari pandangan ini, maka selaku orang tua, mengenal karakteristik anak 

menjadi syarat utama , yang berarti untuk mendidik atau mengasuh perlu 

mengenal anak. 

3. Hukuman sebagai alat pendidikan bagi anak 

 Pendidik ataupun orang tua masa kini  banyak yang setuju untuk 

meninggalkan hukuman dalam mendidik anak. Walaupun secara merata di 

seluruh kecamatan di Kota Pontianak ,orang tua masih menggunakan 

hukuman dalam mendidik  anak. Hanya saja barangkali hukuman yang 

digunakan lebih mendidik. Beda hal nya dengan hukuman yang digunakan 

oleh Bapak Hitler (orang tua Hitler) seperti yang telah diceritakan pada 

Pembahasan sebelumnya. Dalam dunia pendidikan hukuman sering diartikan 

sebagai reinforcement atau penguatan negative. Istilah ini digunakan oleh 

teori belajar behavioristic. Skinner mengenalkan reinforcement negative 

untuk memberikan efek jera sehingga respon negatif tidak timbul lagi. 
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Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan 

lingkungan sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas pada empat 

dinding rumah atau kelas. Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan 

menghapus kejenuhan dan menciptakan anak yang cinta lingkungan. 

Berdasarkan teori belajar, melalui pendekatan lingkungan pembelajaran 

menjadi bermakna. Sikap verbalisme anak terhadap penguasaan konsep 

dapat diminimalkan dan pemahaman anak akan membekas dalam 

ingatannya. Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan 

mudah dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret.(Media 

Edukasi, 2011). 

Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa yang 

diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan diimplementasikan 

dalam realitas kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang melatarbelakangi 

pembelajaran dengan pendekatan lingkungan. Dengan pendekatan 

lingkungan, empat pilar pendidikan, yakni learning to know (belajar untuk 

mengetahui), learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya), learning to 

do (belajar untuk mengerjakan sesuatu) dan learning to life together (belajar 

untuk bekerja sama) dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang dikemas efektif untuk 

pencapaian kompetensi yang diharapkan.  

Dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan orang tua sebaiknya 

dan sangat diharapkan mengenal kemampuan yang diberikan Allah SWT 

pada anaknya. Dikisahkan dalam suatu sekolah binatang. Kompetensi yang 

ingin dicapai adalah terbang, memanjat, berenang, melompat, dan berlari.  

Beberapa binatang masuk ke sekolah tersebut, tupai, bebek , burung, kancil, 

kodok. Untuk tiap-tiap kemampuan, masing-masing binatang memiliki 

keunggulan, tupai ahli memanjat, bebek ahli berenang, burung ahli terbang, 

kancil ahli berlari, dan kodok ahli melompat. Dalam pembelajaran 

berikutnya masing-masing binatang belajar dan berlatih untuk mencapai 

kompetensi berikut. Tupai yang ahli memanjat, belajar juga melompat dari 

satu dahan ke dahan lainnya tetapi tak bisa maksimal, apalagi untuk belajar 

berenang,  tupai selalu mengalami kegagalan. Demikian dengan bebek yang 

ahli berenang, dapat menyelam ke sana kemari, ketika belajar terbang, 

meskipun bisa tetapi tidaklah seperti burung. Apalagi belajar memanjat, 

selaput kakinya sampai robek tetapi bebek tak bisa memanjat. Burung bisa 

dengan gagah terbang, tetapi tak bisa berenang, ia hanya bisa sejenak saja 

turun atau mencelup diair, untuk memanjat tak bisa. Kancil apalagi , 

meskipun mampu menggunakan akal bulusnya , kancil hanya berlari dengan 

kencang. Dan kodok demikian juga.  
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Jadi dari sekolah binatang tersebut, tidak semua kompetensi yang 

dibuat dapat dicapai dengan sempurna. Ada yang maksimal bisa dicapai, 

tetapi kompetensi lainnya tak bisa maksimal. Demikian pula perumpamaan 

cerita ini dengan pendidikan terhadap anak manusia. Orang tua bisa saja 

mendidik anak dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki anak. 

Mengenali potensi anak penting agar dapat memaksimalkan pendidikan 

anak. Kesimpulannya bahwa mendidik tak bisa dengan paksaan, artinya 

hukuman dalam mendidik anak perlu dipertimbangkan. 

  Mendidik yang merupakan pelatihan moral yang paling baik dan 

paling dalam adalah yang diperoleh melalui jalinan hubungan yang sesuai 

dengan orang lain. 

John Dewey dalam Thomas Lickona (2008) , menyatakan bahwa jika sistem 

pendidikan mengabaikan jalinan hubungan dengan orang lain, maka akan 

membuatnya sulit atau tidak mungkin dapat memberikan pelatihan moral 

yang murni dan rutin. 

Pelatihan moral dapat dilakukan dengan bahasa yang mencerminkan 

perilaku yang santun. Robert Fulghum dalam  Thomas Lickona (2008), 

menyatakan kayu dan batu dapat meluluhkan tulang tetapi kata-kata dapat 

meluluhkan hati. 

Atas dasar pendapat ini, kiranya tidak salah jika pola asuh orang tua 

dicerminkan dari perilaku dan bahasa yang santun. 

 

F. Kesimpulan 

Keteladanan yang ditampilkan orang tua pada anak berupa 

pembiasaan beribadah menurut keyakinan keluarga masing-masing, dengan 

cara membiasakan anak beribadah, mengajarkan  anak cara  beribadah, 

mencontohkan  anak cara  beribadah .  Selain itu  orang tua juga mengajak 

anak berdoa mensyukuri nikmat Tuhan  dan  mencontohkan anak berdoa 

mensyukuri nikmat Tuhan. 

Untuk kehidupan sosial, orang tua  membiasakan, mengajarkan  dan 

mencontohkan  anak mengucapkan terima kasih ketika mendapat sesuatu, 

membiasakan, mengajarkan dan  mencontohkan anak meminta maaf jika 

melakukan kesalahan, membiasakan , mengajarkan dan mencontohkan anak 

mengucapkan permisi ketika melewati seseorang, membiasakan,  

mengajarkan , mengucapkan kata “tolong” ketika memerlukan bantuan,  
serta membiasakan, mengajarkan dan  mencontohkan anak untuk berperilaku  

jujur. 
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Keteladanan dari orang tua sangat berarti bagi anak, terutama  untuk 

mengenalkan nilai-nilai moral , benar salah, baik buruk, indah tak indah, 

yang menjadi bekal anak dalam menjalani kehidupannya. Dengan 

keteladanan orang tua akan memperkuat keimanan anak, memperkuat mental 

anak dan menumbuhkan jati diri anak yang kokoh , dalam arti tidak mudah 

goyah oleh arus kemajuan zaman 

Setelah keteladanan yang ditampilkan orang tua dihadapan anak, 

anak perlu terus menerus diawasi, tidak dibiarkan dengan pikiran sendiri 

menjalankan kehidupan. Dengan kasih sayang dari kedua orang tua, anak 

dibimbing, tidak dibiarkan sehingga memerlukan kepedulian pengawasan 

yang terus menerus dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Adapun 

pengawasan yang dilakukan orang tua meliputi kegiatan beribadah, 

mensyukuri nikmat Allah SWT., berbahasa dan berperilaku santun , 

mencakup ucapan terima kasih, minta maaf jika melakukan kesalahan, 

permisi ketika melewati seseorang dan berperilaku jujur. 

Dalam memdidik orang tua perlu mengenali potensi yang dimiliki 

anak, sehingga dapat memaksimalkan potensi tersebut, tanpa harus 

memaksakan sesuatu yang tak mampu dilakukan anak, bahkan harus 

menggunakan hukuman. Hukuman yang digunakan orang tua dalam 

mendidik anak adalah ketika anak yang tidak mau beribadah, tidak mau 

berdoa mensyukuri nikmat Tuhan, tidak jujur, tidak berperilaku dan 

berbahasa santun  
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STRATEGI MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 

MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  

 DI SD NEGERI 3 PONTIANAK SELATAN 
 

Sukmawati 

 

A. Pendahuluan 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai perwujudan undang-

undang No : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , maka sebagian besar 

kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Begitu 

juga yang terjadi dibidang pendidikan. Harapannya agar masing-masing 

daerah termasuk masyarakatnya akan lebih terpacu untuk mengembangkan 

daerah masing-masing-masing supaya dapat bersaing dengan daerah lain 

dalam rangka peningkatan mutu pendidkan di Indonesia. MBS memberikan 

otonomi yang lebih besar kepada sekolah.Sekolah memiliki kewenangan dan 

tanggungjawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya sehingga lebih 

mandiri.Dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya guna dalam 

mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.Dengan fleksibelitasnya sekolah 

lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah 

secara optimal. 

Persoalan saat ini adalah hampir semua warga sekolah, dan masyarakat 

kurang memahami MBS, hal ini ditunjukan dengan fenomena sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang lebih berorientasi pada 

input-output, tanpa melihat proses dan aspek lainnya. 

2. Tingkat keberdayaan sekolah rendah dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen. 

3. Peran masyarkat terhadap sekolah rendah. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu upaya pemerintah adalah 

menerapkan MBS di sekolah-sekolah.Karena dengan MBS sekolah dapat 

dengan leluasa mengelola dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya masing-masing. Pengalaman ditunjukan Negara maju seperti 

Australia dan Amerika Serikat serta beberapa sekolah di Indonesia yang 

telah melaksanakan MBS, menunjukan bahwa penerapan MBS merupakan 

cara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. MBS merupakan Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan 

MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian 

sekolah yang selama ini merumuskan wewenang di kantor pusat dan 

daerah. MBS adalah startegi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting 

dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah.Dengan demikian MBS pada 

dasarnya sistem manajemen dimana sekolah merupakan unit 

pengambilan keputusan penting tentang penyalahgunaan pendidikan 

secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar 

bagi kepada sekolah, guru, murid, dan orangtua atas proses pendidikan 

di sekolah mereka. 

Kenyataan di sekolah masih banyak kepala sekolah dan guru yang 

belum mengerti atau tidak tahu tentang MBS itu sendiri. 

 

2. MBS 

a. Pengertian MBS 

Istilah MBS terdiri dari tiga suku kata yaitu manajemen, berbasis dan 

sekolah.Ketiga kata tersebut membentuk satu kesatuan konsep 

pengertian yang utuh. Kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris, 
management yang dikembangkan dari kata manage yang artinya 

mengatur atau mengelola. Menurut Sadili Samsuddin, (2006:16) , 

manajemen yaitu “suatu kegiatan mengatur, membimbing dan 
memimpin orang-orang yang menjadi bawahan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. Kata “berbasis” berasal dari kata basis yang 
artinya asas ; dasar (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988 : 83 ). Jadi 

berbasis artinya berdasarkan pada atau berfokus pada. Sedangkan 

“sekolah” artinya bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya 

(SD, SLTP, SLTA , PT) (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988:796). 

Dalam buku petunjuk program MBS, kerjasama pemerintah Indonesia, 

Unesco dan Unicef, dikatakan bahwa MBS dapat dipandang sebagai 

suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi 

pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada 

sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber 

daya, pendidikan sekolah (manusia, keuangan , material, metode, 
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teknologi, wewenang dan waktu ) yang didukung dengan partisipasi 

yang tinggi dari warga sekolah, orangtua dan masyarakat serta sesuai 

dengan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

(Direktoral TK dan SD , 2005:6) dalam Syaifuadin dkk. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan MBS dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya yang 

berdasar pada sekolah itu sendiri dalam pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

b. Tujuan Penerapan MBS 

Manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatakan kinerja sekolah 

melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar 

kepada sekolah yang dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan 

sekolah yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

Pendapat diatas yang mengatakan “ MBS bertujuan untuk 
memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian 

kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan “. Pendapat senada juga dinyatakan ( 
Dirjen Pendidikan, menengah, 2003 :32) Tujuan MBS adalah : 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi kepada 

sekolah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada 

secara mandiri. 

2) Meningktkan kepedulian warga sekolah dan masyarkat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama. 

3) Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarkat serta 

pemerintah tentang kualitas sekolah dan pendidikan pada umunya. 

4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan. 

 

c. Prinsip –prinsip MBS 

Ada beberapa prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

MBS yaitu: 

1) Memiliki visi, misi dan strategi yang jelas, sehingga dapat melancarkan 

ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, khususnya 

kualitas siswa. 

2) Bergagas pada prinsip saling berbagi, mengisi, membantu dan 

menerima. Pembagian kekurangan tersebut hendaknya sesuai dengan 

fungsi, peran masing-masing. 
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3) Adanya profesionalisme seluruh komponen terkait, baik para praktisi 

pendidikan, pengelola dan manajer pendidikan lainnya termasuk 

profesionalisme dewan sekolah. 

4) Adanya tuntunan tanggungjawab dan keterlibatan masyarakat didalam 

pelaksanaan pendidikan, artinya tanggungjawab pelaksanaan pendidikan 

saja tapi merupakan tanggungjawab bersama. 

5) Diarahkan kepada terbentuknya dewan sekolah, sebagai institusi yang 

pada akhirnya pada akhirnya bertugas melaksanakan MBS. Dengan 

demikian dapat disebutkan bahwa pembentukan dewan sekolah 

merupakan prasyarat implementasi MBS. Adanya transparasi dan 

akuntabilitas dalam pengelola sekolah. (Dirjen Pendas dan Menengah, 

2003 ;33) 

 

d. Implementasi MBS 

Implementasi MBS akan berbeda antara sekolah yang satu dengan 

sekolah yang lain dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 

Namun demikian implementasi MBS akan berhasil apabila bertolak dari 

strategi yang mengacu kepada prinsip-prinsip, karakteristik MBS itu 

sendiri. 

Slamet P.H. dalam Muhamad Syaifudin dkk (2007-4) menyatakan bahwa 

strategi utama yang perlu ditempuh dalam implementasi MBS adalah 

sebagai berikut : 

1) Mensosialisasikan konsep MBS. 

2) Melakukan analisis situasi. 

3) Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai melalui pelaksanaan 

MBS. 

4) Mengidentifikasikan fungsi-fungsi yang dilibatkan untuk mencapai 

tujuan MBS. 

5) Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi melaui analisis SWOT. 

6) Memiliki langkah-langkah pemecahan masalah atau tantangan. 

7) Membuat rencana jangka pendek menengah dan panjang. 

8) Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka 

pendek MBS. 

9) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses hasil MBS. 

Secara eksplisit,MPMBS (2004) menyatakan bahwa fungsi-fungsi yang 

sebagian porsinya dapat digarap oleh sekolah dalam kerangka MPMBS 

ini meliputi: 1) Perencanaan dan evaluasi program; 2) Pengembangan 

kurikulum; 3) Pengelolaan proses pembelajaran.; 4) Pengelolaan 

ketenagaan; 5) Pengelolaan sarana dan prasarana; 6) Pengelolaan 

keuangan; 7) Pelayanan siswa; dan 8) Hubungan sekolah dan masyarakat. 
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Selanjutnya pada penelitian ini akan mengacu pada manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)seperti tersebut diatas. 

Untuk menunjang strategi seperti tersebut di atas, di sekolah perlu 

memiliki iklim sekolah yang kondusif bagi tercapainya suasana yang 

aman, nyaman, dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan tenang dan menyenangkan. Iklim sekolah juga akan 

mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang efektif yang lebih 

menekankan pada learning to know, learning to do, learning to be dan 

learning to live together. 

 

C. Hasil penelitian 

Berikut akan dibahas berdasarkan hasil/ temuan penelitian. 

1. Perencanaan Dalam Menerapkan MBS 

Berdasarkan temuan penelitian tentang perencaan sekolah dalam 

menetapkan MBS diantaranya adalah : (1) Sekolah sudah merumuskan visi 

dan misi serta tujuan sekolah, (2) Membuat program sekolah, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, (3) Mensosialisasikan program tersebut 

dengan warga sekolah, (4) Sosialisasi dilaksanakan pada saat rapat sekolah, 

rapat dengan orang tua murid dan rapat dengan komite sekolah, (5) Sekolah 

secara berkala divitasi oleh (BAP) Badan Akreditasi Provinsi dan mendapat 

nilai A, (6) Sekolah sudah membuat evaluasi diri sekolah (EDS). 

Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan 

menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang 

dilakukan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan menempati 

fungsi pertama dan utama diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Para 

pakar manajemen menyatakan bahwa apabila perencanaan telah selesai dan 

dilakukan dengan benar, sebagian pekerjaan besar telah selesai 

dilaksanakan di SDN 03 Pontianak Selatan perencanaan sekolah dituangkan 

dalam program sekolah yang disebut dengan RKAS (Rencana Kegiatan 

Anggaran Sekolah). Rencana ini dapat dilihat pada lampiran, yang berisi 

tentang : penerimaan dana BOS, pengembangan kompetensi lulusan, 

pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan 

tendik, pengembangan sarpras, pengembanganstandarpengelolaan, 

pengembangan standar pembiayaan dan pengembangan standar penilaian. 

Sehubungan denganuraian ini,Udin Syaifudin dan Abin Syamsudin 

(2009:5) menyatakan fungsi perencanaan adalah : (a) sebagai pedoman 

pelaksanaan dan pengendalian(b) menghindari pemborosan sumber daya (c) 
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alat bagi pengembangan quality assurance dan, (d) upaya untuk memenuhi 

accountability kelembagaan. 

Untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai 

program, sekolah mebuat evaluasi diri sekolah (ESD). 

 

2. Pelaksanaan Kurikulum di Sekolah 

Berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kurikulum yaitu : (1) sudah melaksanakan kurikulum 2013, (2) 

pengembangan kurikulum dilaksanakan secara bertahap, (3) hasil 

pengembangan kurikulum tersebut disahkan oleh kepada Diknas, (4) semua 

guru mengajar berpedoman pada R.P.P. yang telah dibuat, (5) guru 

mengajar menggunakan media, (6) kondisi belajar siswa pada saat proses 

belajar mengajar aktif. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik 

Nasional merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan 

penyatuan mengenai ; tujuan,isi, dan bahasan pelajaran, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan rumusan tersebut dapat 

diturunkan beberapa ciri kurikulum sebagai berikut : 

 

1. Curiculum as subject matter, artinya materi ajar merupakan salah satu 

komponen kurikulum. 

2. Curiculum as experience, artinya kurikulum sebagai perangkat 

pengalaman yang direncanakan. 

3. Curiculum as intention, artinya kurikulum sebagai suatu rencana mulai 

dari tujuan,susunan dan juga evaluasi (program yang terencana). 

4. Curiculum as cultural reproduction, yang menyiratkan kurikulum 

sebagai refleksi suatu budaya masyarakat tertentu. 

5. Curiculum as a curere, yang memerhatikan kapasitas individu untuk 

berpartisipasi dan mengarsipkan kembali pengalaman hidup seseorang. 

(Lise Chamisijatin, 2001: 8). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami betapa besar peran kurikulum 

dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, perubahan kurikulum 

hendaknya menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat serta kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan 

yang semakin maju. 

 

3. Keadaan Ketenagaan (Guru) 

Temuan penelitian yang berkaitan dengan ketenagaan yaitu, (1) 

hampir semua guru sudah berkualisifikasi S1, (2) untuk guru olahraga dan 
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agama sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sedangkan untuk 

seni belum ada, (3) pembagian tugas guru sudah merata, (4) struktur 

organisasi terdapat di ruang kepala sekolah. Tenaga kependidikan masih 

dianggap mempunyai dua arti yaitu guru yang ada dalam masyarakat 

(informal), dan tenaga kependidikan formal yaitu guru yang ada di dalam 

sekolah-sekolah. Namun peran guru disinitidak hanya di sekolah saja tetapi 

juga di lingkungan masyarakat sehari-hari. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud adalah guru atau tenaga pendidik. 

Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik merupakan usaha 

mendayagunakan,memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja. 

Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap 

tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, 

sikap terhadap pekerjaan dan kemampuan dalam pelaksaan tugas sehari-

hari sehinngga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. 

Dalam rangka mensukseskan kurikulum 2013, diperlukan guru yang 

memiliki  kemampuan,kemauan, dan komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang 

guru dan dosen pasal 4, menjelaskan bahwa “Kedudukan guru sebagai 
tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi 

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan 

berfungsi meningkatkan mutu pendidik nasional.” Sebagai agen 
pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator,motivator,pemacu, 

perekayasapembelajaran dan pemberi inspirasi bagi peserta didik. 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu 

meletakkan posisi guru dengan tepat, sehingga guru dapat memainkan 

perannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

 

4. Sarana dan Prasarana (sarpras) di Sekolah 

Temuan penelitian yang berkenaan dengan sarana dan prasarana 

sekolah yaitu : (1) sekolah sudah merencanakan kebutuhan sarana dan 

prasarana, (2) pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan rapat 

sekolah, (3) penggunaan sarpras dilakukan dengan proporsional, (4) 

perawatan sarpras dilakukan dengan baik. Sarana pendidik adalah peralatan 

dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 

proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar seperti gedung,ruang 

kelas,meja,kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang 

dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang proses pendidik akan pengajaran seperti halamansekolah,kebun 
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sekolah, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi apabila dimanfaatkan 

secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti kebun sekolah untuk 

pelajaran IPA, makabisa disebut sarana pendidikan. Sarana danprasarana di 

sekolah hendaknya dapat dikelola dengan baik supaya memberikan 

kontribusi secara optimal bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. 

Berkaitan dengan sarpras ini Mulyasa (2004:50) menegaskan manajemen 

sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang 

bersih,rapi,indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik 

bagi guru maupun bagi murid untuk berada di sekolah. 

Kegiatan yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan manajemen 

sarpras tersebut yaitu merencanakan sarpras sesuai kebutuhan, pengadaan 

sarpras sesuai RKAS, pengawasan terhadap sarpras,penyimpanan dan 

inventarisasi serta pertanggungjawaban. 

 

5. Keuangan Sekolah 

Temuan yang berkaitan dengan keuangan sekolah yaitu, (1) 

sekolah sudah membuat RAPBS, (2) sekolah mendapat dana dari BOSNA 

dan BOSDA, (3) dana tersebut dikelola oleh sekolah dengan melibatkan 

guru, (4) dana tersebut dipertanggungjawabkan ke kepala Dinas setempat. 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

Dalam penyelengaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan 

potensi yang dapat menentukan komponen keuangan dan pembiayaan 

suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan 

terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah 

bersama komponen lain. Keuangan ini pula dikelola sebaik-baiknya agar 

dana yang ada dapat dimanfaatksn secara optimal untuk menunjang tujuan 

pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang 

memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan 

memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-

masing sekolah. 

Sehubungan dengan keuangan sekolah Mulyasa (2004:48) menyatakan 

“Dalam rangka MBS, manajemen keuangan harus dilaksanakan dengan 
baik dan teliti, mulai tahap penyusunan anggaran,penggunaan dan 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua 

dana sekolah dimanfaatkan secara efektif dan efisien, tidak ada 

kebocoran-kebocoran data bebas dari penyakit korupsi,kolusi, dan 

nepotisme.” Kepala sekolah sebagai pimpinan memegang peran sebagai 
otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan 
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pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan untuk menjadi bendahara 

karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. 

 

6. Kesiswaan 

Temuan penelitian tentang kesiswaan yaitu : (1) Proses penerimaan 

mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan juknis yang diberikan Dinas 

Pendidikan Kota Pontianak (2) Pengelompokkan siswa di dalam kelas 

dilakukan dengan cara siswa yang pandai dikelompokkan dengan siswa yang 

kurang pandai (3) Penanganan murid yang berkebutuhan khusus ditangani 

oleh guru kelas, jika tidak teratasi juga ditangani oleh kepala sekolah (4) 

Pengembangan bakat baik akademik maupun non akademik dilakukan 

dengan cara melaluilatihankepada siswa yang akan mengikuti olimpiade 

lomba mata pelajaran sertasore hari diadakan kegiatan ektrakulikuler (5) 

Prestasi yang pernah dicapai dalam bidang akademik yaitu Ki Hajar tingkat 

nasional dan LCT tingkat provinsi (juara II) (6) Prestasi yang diperoleh 

sekolah di bidang akademik yaitu juara umum 02SN se-kecamatan dan juara 

atletik se-kota Pontianak. 

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan penyatuan murid, mulai masuk 

sekolah sampai dengan keluarnya dari sekolah tersebut. Penerimaan murid 

baru diperlu dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan 

daya tampung. Kegiatan penerimaan murid baru biasanya dibentuk panitia 

(PMB). Setelah data siswa dilakukan peneglompokan sesuai dengan jenis 

kelamin dan usia pada saat pendaftaran. Setelah murid diterima maka 

dimulailah proses pembelajaran di sekolah. 

Berkaitan dengan ini Supardi (2013:133) menyatakan “ciri-ciri murid yang 

efektif dalam pembelajaran apabila: 

1. Memiliki intelegensi yang normal, bahkan diatas rata-rata 

2. Belajar dengan sungguh-sungguuh (nilai ulangan diatas KKM) 

3. Tingkat bolos hanya 1% kecuali sakit dan izin. 

4. Responsif terhadap kegiatan sekolah dan mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. 

5. Organisasi tidak pernah sepi dari kegiatan. 

6. Memperoleh berbagai penghargaan baik akademik maupun non 

akademik. 

7. Berhubungan baik dengan guru dan personel lain secara empati. 

Keberhasilan murid dan prestasinya memerlukan data yang otentik 

dapat dipercaya dan memiliki keabsahan. prestasi murid ini secara periodik 

harus dilakukan kepada oranng tua dan sebagai masukan untuk berpartisipasi 

dalam proses pendidikan dan dapat membantu membimbing anaknya belajar 

baik dirumah maupun disekolah.  
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7. Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

Temuan penelitian yang berkaitan dengan hubungan sekolah dan 

masyarakat yaitu: (1) Kerjasama antar sekolah dan tokoh masyarakat  selama 

ini berjalan dengan baik misalnya jika ada perayaan Maulid Nabi 

Muhammad SAW, sekolah mengundang penceramah (ustadz). (2) Kerjasama 

sekolah dan orang tua selama ini berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan 

dengan kegiatan perpisahan, semua panitia dari orang tua murid, guru hanya 

sebagai mediator saja. (3) Kerjasama sekolah dan masyarakat yang ada 

dilingkungan sekolah, hanya dengan PGSD saja itupun jika mahasiswa 

PGSD mengadakan kegiatan LCT (Lomba Cepat Tepat). 

Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Sekolah adalah 

lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota masyarakat, 

kemajuan sekolah dan kemajuan masyarkat saling berkolerasi dan keduanya 

saling membutuhkan. Sehubungan dengan uraian ini Ngalim Purwanto 

(1968:190) menyatakan hubungan sekolah dan masyarakat adalah:  

1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 

2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 

3. Memperlancar proses belajar mengajar 

4. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan 

dalam pengembangan dan pelaksana program sekolah.  

 

8. Iklim Sekolah  

Temuan penelitian yang berhubungan dengan iklim sekolah yaitu : 

(1) Iklim sekolah yang kami rasakan saat ini sangat menyenangkan, karena 

antara guru satu dengan yang lain terjadi hubungan yang harmonis, 

sedangkan yang fisik, sberupa ruang kelas dan halaman sekolah tananannya 

sudah memadai dan bahkan sejuk dan menyenangkan. (2) Upaya yang 

dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses 

belajar mengajar di sekolah yaitu dengan melibatkan semua warga sekolah 

untuk menjaga lingkungan sekolah mulai dari kepala sekolah  guru  

siswa  staf  warga kantin  satpam. (3) Sekolah pernah mengikuti 

program adiwiyata. Upaya yang dilakukan untuk mengikuti perlombaan 

tersebut yaitu menyiapkan lingkungan sehat,bersih,hijau dan mebiasakan 

siswa yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Akibat dari upaya 

tersebut sekolah mendapat penghargaan piagam Adiwiyata tingkat Kota 

Pontianak serta mendapat hadiah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000. 

Lingkungan fisik sekolah adalah hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah 

yang dapatmempengaruhi perilaku warga sekolah. Lingkungan fisik yang 

asri, rapi, bersih aman, dan nyamna akan menimbulkan rasa dan sikap yang 
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betah bagi warga sekolah. Lingkungan fisik yang seperti itu tidak harus 

merupakan bangunan megah dan membutuhkan biaya yang relatif besar, 

tetapi benar-benar dikelola dan ditata sedemikian rupa untuk memenuhi 

dan menciptakan kondisi sekolah yang kondusif. Sapandi (2013:230) 

menegaskan bahwa “iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam 
menyediakan suasana sekolah yang sehat dan positif. 

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penemuan penelitian yang telah dipaparkan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa SDN 03 Pontianak Selatan telah melakukan 

MBS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini 

dapat dibuktikan berdasarkan prestasi akademik, non akademik, piagam 

adiwiyata dan sekolah berakreditasi A. 
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BERKELANJUTAN 
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A. Pendahuluan 

Soft Competence atau kecakapan personal (soft skill) yang dimiliki 

oleh . Soft competence sangat penting bagi seorang guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya agar dapat menjadi lebih sukses.  

Soft skill atau soft competensi yang dibutuhkan oleh seorang guru 

diantaranya adalah interpersonal skill. Interpersonal skill mutlak dibutuhkan 

untuk seorang guru karena akan membantunya dalam berkomunikasi dengan 

baik. Menurut  Kenyataannya adalah bahwa tidak semua guru menyadari 

interpersonal skill yang dimilikinya bahkan tidak mampu mengembangkan 

soft skill yang dimilikinya. Menurut data catatan kepala sekolah dalam satu 

tahun terakhir bahwa terdapat 3 orang atau 25% guru yang bermasalah 

dengan guru yang lain, ini menandakan bahwa hubungan intrapersonal guru 

kurang baik, dengan kata lain soft skill guru masih rendah.  

Aktivitas pengembangan kompetensi guru harus dilakukan secara 

berkesinambungan agar setiap pengetahuan yang dimiliki oleh guru akan 

tetap terjaga dan terasah sehingga akan tetap menjaga tingkat 

profesionalisme seseorang. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi guru 

yang berkelanjutan akan menambah pengalaman guru karena akan sering 

mengaplikasikannya, melakukan sharing dengan orang yang seprofesi 

dengan guru tersebut, misalnya pengawas dan lain-lain.  

Fakta menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kelompok kerja guru 

bahwa guru tidak mengikuti prosesnya dengan baik, tidak melaksanakan 

semua kegiatan yang ada dalam pelaksanaan KKG, sehingga kemampuan 

yang diharapkan dapat dikuasai oleh guru tidak tercapai, soft skill atau soft 

competency yang diharapkan tidak meningkat. Komunikasi yang diharapkan 

terbangun antara sesama guru tidak tercapai. Hal ini tentunya terkait erat 

dengan keberlangsungan proses pembelajaran yang lebih baik, terkait 

dengan beberapa penjelasan diata maka peneliti tertarik untuk melakukan 

mailto:ifanharis@ung.ac.id
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penelitian dengan judul “peningkatan soft  competence guru melalui 
pengembangan keprofesian berkelanjutan di SDN No 43 Hulontalangi”. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana bentuk-bentuk kegiatan 

peningkatan penguasaan soft comptence melalui pengembangan keprofesian 

berkelanjutan., 2) apakah Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat 

meningkatkan soft competence guru?, 3) bagaimana langkah-langkah 

pengmbangan keprofesian berkelanjutan dalam pengembangan soft 

competence?, 4) bagaimana bentuk-bentuk pengembangan soft skill yang 

dilakukan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. 

C. Tujuan Penelitian  

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan 

bentuk-bentuk kegiatan soft comptence melalui pengembangan keprofesian 

berkelanjutan, 2) meningkatkan soft competence melalui Pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, 3) mendeskripsikan langkah-langkah 

pengmbangan keprofesian berkelanjutan dalam pengembangan soft 

competence? 4) mendapatkan gambaran bentuk-bentuk pengembangan soft 

skill yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi: 1) memberikan 

pengalaman langsung bagi peneliti dalam hal meningkatkan soft kompetensi 

guru melalui pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, 2) 

menjadi barometer bagi guru untuk menilai dan mengembangkan soft 

kompetensi mereka, 3) bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi tentang informasi kompetensi guru serta cara 

meningkatkan kompetensi mereka khususnya soft kompetensi. 

 

E. Kajian Pustaka 

1. Konsep Dasar Soft Competency 

Menurut Molloy (2010: 42) bahwa “ketrampilan lunak (soft skill) 
meliputi kemudahan menyesuaikan diri, penuh perhatian, kerjainan, 

efisiensi, dapat dipercaya, komunikaot yang baik, pemimpin atau pemain 
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dalam tim”. Wardoyo dan Parsudi (2008: 119) mengatakan bahwa “soft skill 

adalah ketrampilan untuk mengkomunikasikan hard skill. Melalui soft skill 

itu kita mampu mewujudkan hard skill dengan mulus dan lancar”.  

2. Jenis dan Tipe Soft Competence 

a. Interpersonal Skill 

Ubaedy (2008: 58) mengatakan bahwa “interpersonal skill adalah 

kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan manusia dan orang 

lain. Dalam teori kompetensi, kehalian interpersonal ini diartikan sebagai 

keinginan untuk memahami orang lain, dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan dalam memahami muatan perasaan dan pikiran yang tak 

terucapkan melalui mulut orang lain secara objectif.  

b. Intrapersonal Skill 

Ubaedy (2008: 58) mengatakan bahwa “keahlian intrapersonal 
adalah kemampuan seseorang dalam menghangatkan hubungan, membuat 

pendekatan yang mudah, membangun hubungan secara konstruktif dan 

afektif, menggunakan diplomasi dan tekhnik untuk mencairkan situasi yang 

sedang tegang, dan menggunakan gaya yang dapat menghentikan musuh”. 
Roy dan Vivi (2007: 105) memberikan definisi bahwa “intrapersonal skill 
adalah ketrampilan untuk mengelola diri pribadi. Komponen dari 

intrapersonal skill diantaranya manajemen waktu, manajemen stress, 

manajemen perubahan, berpikir kreatif, dan mementukan tujuan”. 

c. Comunication Skill  

Menurut Chatab (2007: 29) mengatakan bahwa “ketrampilan 

berkomunikasi berarti kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran 

komunikasi manusia ataupun media sehingga pesan atau informasinya dapat 

dipahami. Ketrampilan berkomunikasi formal atau tidak formal menjadi hal 

yang penting serta vital karena melibatkan berbagai unsur dalam organisasi”.  

3. Konsep Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

Menurut Agung (2014: 79) bahwa “pegembangan keprofesian 
berkelanjutan sebagai konsep pengebangan diri, khususnya bagi guru, baru 

akan tumbuh subur atau berkembang apabila didukung oleh lingkungan 

sekolah yang telah mencerminkan sebagai organisasi pembelajaran”.  
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F. Metode  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 43 Hulontalangi. Sasaran 

penelitian adalah Guru Kelas rendah sampai kelas tinggi dan guru mata 

pelajaran yang berjumlah 19 orang. Jenis penelitian  ini adalah penelitian 

tindakan sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan soft skill 

guru melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. 

Instrument pengumpulan data 1) Kuesioner 2) Pedoman wawancara : dan 3) 

Lembar instrumen penilaian perencanaan proses pembelajaran ( silabus 

pembelajaran dan RPP ). Data penelitian berupa data hasil penilaian terhadap 

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan terutama pada produk 

hasil pengembangan seperti karya tulis, artikel dan lain-lain. Data yang 

dikumpulkan yang diperoleh dari hasil catatan lapangan mulai pertemuan 

awal, Observasi Pembelajaran, pertemuan akhir  dan catatan lapangan dari 

pelaksanan pengembangan keprofesian berkelanjutan.. Setiap siklusnya 

dilaksanakan dengan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan (observasi) dan refleksi   

 

G. Hasil penelitian dan pembahasan 

1. Siklus I 

Tabel 4.2 Kemampuan Interpersonal Skill Guru 

No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

1 
Guru mampu bekerja sama dengan rekan 

dalam kelompok kerja  
√ 

2 
Guru mampu memahami cara kerja orang lain 

saat bekerja dalam kelompok  
√ 

3 
Guru mudah dalam beradaptasi dengan teman 

dalam kelompok  
√ 

4 
Guru mampu menyelesaikan tugas menyusun 

KTI dengan baik  
√ 

5 
Guru lebih suka bekerja kelompok daripada 

bekerja sendiri  
√ 

6 Guru bertanggungjawab atas pekerjaan yang √ 
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No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

dibebankan kepadanya dalam kelompok 

7 
Guru merasa nyaman ketika bekerja dalam 

kelompok  
√ 

8 
Guru jujur dalam menyelesaikan tugas 

menyusun KTI yang diberikan kepadanya 
√ 

 

9 
Guru mampu mempresentasikan hasil karya 

tulis yang telah disusun  
√ 

10 
Dalam kegiatan KKG guru terbiasa saling 

menyapa satu sama lain 
√ 

 

11 
Guru menggunakan bahasa yang baik dan 

benar saat berbicara dengan teman 
√ 

 

12 
Guru menggunakan media dalam 

berkomunikasi 
√ 

 

13 
Saat bekerjasama Guru mengerti bahasa yang 

digunakan oleh orang lain 
√ 

 

Jumlah 7 6 

Rata-Rata 53.85 46.15 

 

 Tabel di atas menginformasikan bahwa masih terdapat 6 item yang 

belum dapat dilaksanakan oleh guru dalam meningkatkan soft competence, 

yaitu: 

a. Guru mampu bekerja sama dengan rekan dalam kelompok kerja 

b. Guru mampu memahami cara kerja orang lain saat bekerja dalam 

kelompok 

c. Guru mudah dalam beradaptasi dengan teman dalam kelompok 

d. Guru lebih suka bekerja kelompok daripada bekerja sendiri 

e. Guru merasa nyaman ketika bekerja dalam kelompok 

f. Guru mampu mempresentasikan hasil karya tulis yang telah disusun 
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Tabel 4.12 Kemampuan Intrapersonal Skill 

No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

1 

Guru mampu mengendalikan emosinya 

ketika pendapatnya tidak diterima oleh 

orang lain 

  

√ 

2 

Saat bekerjasama dalam kelompok, 

guru mampu membawa teman-temanya 

kedalam situasi yang dia inginkan 

  

√ 

3 

Guru memanfaatkan waktu yang 

diberikan untuk menyusun KTI dengan 

baik 

  

√ 

4 
Guru terlihat frustasi dalam menyusun 

karya tulis ilmiah 
√   

5 
Guru menyampaikan ide dan 

pendapatnya dengan tenang dan logis 
√ 

 

6 
Guru mau melakukan perubahan 

terhadap sikap dalam kerja kelompok 
√ 

 

7 

Guru mampu mengendalikan susasana 

apabila terjadi ketegangan dalam 

kelompok  
√ 

Jumlah  3 4 

Rata-Rata 42.86 57.14 

 

1. Guru mampu mengendalikan emosinya ketika pendapatnya tidak 

diterima oleh orang lain 

2. Saat bekerjasama dalam kelompok, guru mampu membawa teman-

temanya kedalam pembicaraan atau diskusi yang dia inginkan 

3. Guru memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyusun KTI dengan 

baik 

4. Guru mampu mengendalikan susasana apabila terjadi ketegangan dalam 

kelompok 
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Tabel 4.15 Kemampuan Communication Skill 

No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

1 Dalam kegiatan KKG guru terbiasa saling 

menyapa satu sama lain 
√ 

 

2 Guru menggunakan bahasa yang baik dan 

benar saat berbicara dengan teman 
√ 

 

3 Guru kesulitan menggunakan media dalam 

berkomunikasi  
√ 

4 Guru mengerti bahasa yang digunakan 

oleh orang lain 
√ 

 

Jumlah 4 1 

Rata-Rata 75 25 

 

 Terlihat dalam tabel 4.13 bahwa 4 item yang diamati telah terlaksana 

dengan baik, dengan kata lain bahwa guru sudah terbiasa untuk saling 

menyapa antara satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena semua guru 

yang ada dalam kegiatan telah saling mengenal satu dengan yang lain.  

Tabel. 4.25 Rangkuman Hasil Angket Siklus I 

No Item 
Rata-

Rata Kategori 

1 Guru memiliki hubungan baik 

dengan guru lain di sekolah 
53.95 Rendah 

2 Guru  mampu memahami 

pemikiran dan cara kerja teman 

anda di sekolah 

61.84 cukup 

3 Guru mengalokasikan waktu untuk 

melakukan refleksi 
65.79 Cukup 

4 Guru mengikuti pengembangan 

keprofesian berkelanjutan 67.11 cukup 

5 Antara satu guru dengan lain tidak 

saling berinteraksi 38.16 
Sangat 

Rendah 
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No Item 
Rata-

Rata Kategori 

6 Guru melakukan inovasi dan 

kreatifitas dalam pembelajaran 42.11 
Sangat 

Rendah 

7 Guru  bekerjsama dengan guru lain 

dalam melaksanakan tugas 

keguruan 

84.21 Tinggi 

8 Guru menyusun karya tulis ilmiah 44.74 Sangat 

Rendah 

9 Guru dan rekan kerja di sekolah 

berkomunikasi dengan baik 47.37 Rendah 

10 Guru menggunakan berbagai 

media dalam berkomunikasi 94.74 
Sangat 

Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 60.00 cukup 

 Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa dari ketiga aspek 

yang diamati dalam pelaksanaan siklus I yakni interpersonal dan 

intrapersonal skill serta communication skill. Berdasarkan data pada tabel 

diatas terlihat bahwa pencapaian dari ketiga kompetensi tersebut masih 

belum maksimal, hanya jika dilihat dari peningkatan rata-rata dari pra 

penelitian bahwa kompetensi interpersonal skill sudah meningkat lebih 

tinggi daripada dua kompetensi lainnya, sedangkan intrapersonal skill belum 

meningkat signifikan, sedangkan communication skill terlihat beberapa item 

yang diamati memang telah dimiliki oleh guru. 

2. Siklus II 

 Berikut adalah hasil yang didapatkan pada siklus II: 

Tabel 4.27 Kemampuan Interpersonal Skill 

No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

1 
Guru mampu bekerja sama dengan rekan 

dalam kelompok kerja 
√ 

 

2 
Guru mampu memahami cara kerja orang 

lain saat bekerja dalam kelompok 
√ 

 

3 
Guru kesulitan dalam beradaptasi dengan 

teman dalam kelompok 
√ 
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No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

4 
Guru mampu menyelesaikan tugas 

menyusun KTI dengan baik 
√ 

 

5 
Guru lebih suka bekerja kelompok 

daripada bekerja sendiri 
√ 

 

6 

Guru bertanggungjawab atas pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya dalam 

kelompok 

√ 
 

7 
Guru merasa tidak nyaman bekerja dalam 

kelompok 
√ 

 

8 
Guru jujur dalam menyelesaikan tugas 

menyusun KTI yang diberikan kepadanya 
√ 

 

9 
Guru mampu mempresentasikan hasil 

karya tulis yang telah disusun 
√ 

 

10 
Dalam kegiatan KKG guru terbiasa saling 

menyapa satu sama lain 
√ 

 

11 
Guru menggunakan bahasa yang baik dan 

benar saat berbicara dengan teman 
√ 

 

12 
Guru menggunakan media dalam 

berkomunikasi 
√ 

 

13 
Guru mengerti bahasa yang digunakan 

oleh orang lain 
√ 

 

Jumlah 13 
 

Rata-Rata 100.00 
 

 

 Terlihat dalam tabel 4.4 bahwa semua item pernyataan tentang 

interpersonal guru telah terlaksana dan dilakukan oleh guru, pengamatan ini 

untuk melihat kemampuan intrerpesonal skill guru. Soft competences guru 

terlihat sudah meningkat pada tiga indikator tersebut sehingga dapat 

dikatakan bahwa kemampuan guru telah meningkat pada aspek. Hal ini 

terjadi karena dalam beberapa kegiatan yang ada pada siklus dua telah 
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melatih guru dengan baik sehingga aspek interpersonal guru telah dikatakan 

meningkat. 

 

Tabel 4.28 Kemampuan Intrapersonal Guru 

No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

1 

Guru mampu mengendalikan emosinya 

ketika pendapatnya tidak diterima oleh 

orang lain 

√   

2 

Saat bekerjasama dalam kelompok, guru 

mampu membawa teman-temanya 

kedalam situasi yang dia inginkan 

√   

3 
Guru memanfaatkan waktu yang diberikan 

untuk menyusun KTI dengan baik 
√   

4 
Guru terlihat frustasi dalam menyusun 

karya tulis ilmiah 
√   

5 
Guru menyampaikan ide dan pendapatnya 

dengan tenang dan logis 
√   

6 
Guru mau melakukan perubahan terhadap 

sikap dalam kerja kelompok 
√   

7 

Guru mampu mengendalikan susasana 

apabila terjadi ketegangan dalam 

kelompok 

√ 
 

Jumlah  7 
 

Rata-Rata 100 
 

 

 Pada kegiatan siklus II terlihat bahwa pada aspek intrapersonal skill 

guru sudah dengan meningkat dengan signifikan, ini berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian. 

Dengan kata lain bahwa bahwa pada aspek intrapersonal skill guru telah ada 

peberbedaan signifikan antara siklus I dan siklus II.  

Tabel 4.29 Kemampuan Communication Skill 
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No Pernyataan 
Pengamatan 

ya Tidak 

1 
Dalam kegiatan KKG guru terbiasa saling 

menyapa satu sama lain 
√ 

 

2 
Guru menggunakan bahasa yang baik dan 

benar saat berbicara dengan teman 
√ 

 

3 
Guru kesulitan menggunakan media dalam 

berkomunikasi  
√ 

4 
Guru mengerti bahasa yang digunakan 

oleh orang lain 
√ 

 

Jumlah  3 1 

Rata-Rata 75 25 

 

 Data diatas menunjukan bahwa rata-rata kemampuan guru pada 

aspek communication skill telah memang telah baik pada siklus I akan tetapi 

lebih dimantapkan lagi pada siklus II. Terlihat pada siklus II masih item 

yang tidak dilakukan karena pernyataannya negative. Hal ini menunjukan 

bahwa pada aspek kumunikasi guru sangat baik sehingga kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak terlalu sulit untuk 

meningkatkan kemampuan guru. 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Angket Siklus II 

No Item 
Rata-

Rata 
Kategori 

1 
Guru memiliki hubungan baik 

dengan guru lain di sekolah 
31.58 

Sangat 

Rendah 

2 
Guru  mampu memahami pemikiran 

dan cara kerja teman anda di sekolah 
88.16 

Sangat 

Tinggi 

3 
Guru mengalokasikan waktu untuk 

melakukan refleksi 
88.16 

Sangat 

Tinggi 

4 
Guru mengikuti pengembangan 

keprofesian berkelanjutan 
89.47 

Sangat 

Tinggi 
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No Item 
Rata-

Rata 
Kategori 

5 
Antara satu guru dengan lain tidak 

saling berinteraksi 
94.74 

Sangat 

Tinggi 

6 
Guru melakukan inovasi dan 

kreatifitas dalam pembelajaran 
61.84 

Sangat 

Rendah 

7 
Guru  bekerjsama dengan guru lain 

dalam melaksanakan tugas keguruan 
94.74 

Sangat 

Tinggi 

8 
Guru menyusun karya tulis ilmiah 

88.16 
Sangat 

Tinggi 

9 
Guru dan rekan kerja di sekolah 

berkomunikasi dengan baik 
85.53 Tinggi 

10 
Guru menggunakan berbagai media 

dalam berkomunikasi 
98.68 

Sangat 

Tinggi 

Rata-Rata Keseluruhan 82.11 Tinggi 

 

 Berdasarkan data yang ada dalam tabel diatas, maka dapat dilihat 

dengan jelas bahwa pencapaian terhadap kompetensi yang diukur dalam 

penelitian ini yakni interpersonal skill, intrapersonal skill dan  

communication telah mencapai peningkatan yang sudah signifikan, hal ini 

terlihat dari rata-rata pencapaian dari siklus I ke siklus II, terlihat hasil yang 

berbeda antara siklus I dan siklus II, dengan kata lain bahwa pencapaian 

kompetensi guru sudah mencapai target peningkatan yang cukup signifikan.  

 Dengan kata lain bahwa, pencapaian pada siklus II sudah 

mengindikasikan bahwa penelitian ini telah berhasil meningkatkan soft 

competence guru. Bentuk-bentuk kegiatan dalam Pengembangan Keprfosian 

Berkelanjutan telah terlaksana sepenuhnya, pengembangan kompetensi guru 

telah tercapai, langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai perencanaan 

dan bentuk-bentuk pengembangan soft skill sudah telaksana dengan baik, 

sehingga telah berdampak pada meningkatnya kompetensi interpersonal, 

intrapersonal dan kemampuan komunikasi guru. 

Lebih lanjut, data pada tabel di atas dapat dijabarkan kedalam tabel 

klasifikasi sebagai berikut: 
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H. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, peningkatan soft competency yang meliputi 

interpersonal skill, intrapersonal skill dan communication skill melalui 

kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan. Pengembangan 

keprofesian berkelanjutan dalam penelitian ini adalah penyusunan karya tulis 

dan studi kasus serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran terkait 

dengan permasalahan yang akan guru-guru angkat dalam penelitian tindakan 

kelas. 

Inti dari kegiatan ini adalah bahwa peserta diberikan pemahaman 

tentang apa itu karya tulis khusunya penelitian tindakan kelas, case study 

maupun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian memberikan simulasi 

kepada peserta untuk menyusun karya tulis, peneliti dan pemateri melakukan 

pengematan, serta yang terakhir adalah melakukan analisis dan refleksi 

terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan dilihat dari segi interaksi interpersonal, intrapersonal dan 

communication skill, serta tingkat keberhasilan guru dalam menyusun karya 

tulis. 

Proses penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, dimulai 

dengan melakukan case studi atau studi kasus, dalam proses ini pemateri 

memandu dan membimbing guru untuk menceritakan secara terstruktur dan 

mengikuti panduan tentang temuan guru-guru atau apa yang mereka terukan 

didalam kelas. Dalam proses pembimbingan, guru mencoba untuk mencoba 

menyusun kedua karya tulis tersebut yakni penelitian tindakan kelas dan 

case study berdasarkan format dan panduan yang telah diberikan. 

Kegiatan yang diamati dalam proses penelitian ini adalah bagaimana 

guru berinteraksi dengan guru lain, berinteraksi dengan dirinya serta 

bagaimana dia berkomunikasi dengan rekannya saat mengikuti proses 

pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui kegiatan kelompok kerja 

guru. Terlihat pada proses penelitian bahwa pada awalnya guru-guru 

kesulitan dalam mengikuti dan menusun karya tulis, bahkan sebagian besar 

masih bingung bagaimana memulai untuk menulis dan bagaimana formatnya 

untuk menulis penelitian tindakan kelas dan studi kasus. 

Akan teteapi tidak semua guru mau melakukan hal ini, hanya 

beberapa guru yang mau dan sebagian masih ragu untuk mengikuti kegiatan 

yang dapat meningkatkan kompetensi mereka. Adapun ketika mengikuti 

kegiatan tersesbut adalah keterpaksaan, artinya bahwa kegiatan tersebut 

jarang dilakukan karena guru masih beranggapan bahwa tidak begitu penting 

untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dalam kaitan dengan penelitian ini 
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maka soft competence merupakan bagian terpenting agar guru mampu 

berdaptasi dengan kebutuhan, kemampuan dan tujuan untuk melakukan 

sebuah pekerjaan, seperi bekerja sama dan memimpin. Lebih lanjut, dapat 

dilihat pada kenyataan sehari-hari bahwa masih banyak guru yang tidak 

mampu menulis karya tulis ilmiah, padahal dengan menulis karya tulis 

ilmiah maka ini akan membantu guru dalam hal melaksanakan praktek 

terbaiknya dalam mengajar serta meningkatkan karirnya karena dengan 

karya tulis ini menunjukan bahwa guru tersebut melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada upaya 

peningkatkan soft competences guru melalui pengembangan keprofesian 

berkelanjutan yang diarahkan pada dua kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan yakni melaksanakan kegiatan kolektif guru dan melakukan 

publikasi ilmiah terhadap karya tulis ilmiahnya. 

Dalam kegiatan ini, peneliti melaksanakan kegiatan kolektif guru 

atau KKG kelompok kerja guru dan penulisan karya tulis ilmiah serta 

mempublikasikan hasil penulisan karya tulis tersebut di media jurnal ilmiah. 

Pada penelitian ini, saat terjadi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja guru, 

peneliti melakukan aktifitas pengamatan yang berkaitan dengan aktifitas 

guru yang dapat menunjukan adanya peningkatan soft competences guru.  

 

I. Kesimpulan  

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Peningkatan 

soft copetence dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut: workshop 

kelompok kerja guru, pelatihan karya tulis ilmiah, 2) Pengembangan 

keprofesian berkelanjutan dapat meningkatkan soft comptence guru. 

Kemampuan berinteraksi sesama teman dalam kelompok guru dan 

kemampuan menyusun karya tulis, merupakan kemampuan yang meningkat 

secara signifikan melaui kegiatan tindakan di silus 2 dan 3 pada penelitian 

ini, 3) Langkah-langkah pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam 

pengembangan soft competence adalah mengikutikan guru dalam kelompok 

kerja guru, membagi guru kedalam beberapa kelompok kecil, melakukan 

simulasi penyusunan karya tulis, case study, menyusun RPP dan jurnal 

belajar, 3) Bentuk-bentuk pengembangan soft competence yang dapat 

meningkatkan soft competency guru adalah sebagai berikut:  kerja 

kelompok, presentasi hasil karya tulis, diskusi kelompok kecil, melakukan 
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kajian kritis penyusunan karya tulis berupa PTK dan case study, menyusun 

rencana pelaksanaan pemelajaran, menyusun jurnal belajar. 
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A. Pendahuluan  

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini merupakan salah 

satu pekerjaan rumah bagi negara-negara anggota ASEAN, termasuk 

Indonesia. Dengan pemberlakuan MEA membuat tidak lagi ada pembatasan 

dalam berbagai hal. Setiap negara Asean bebas beraktivitas dimanapun. Hal 

ini juga berdampak pada bidang pendidikan khususnya penyiapan guru. 

Pertanyaannya apakah guru kita siap bersaing dengan guru dari luar? 

Strategi apa yang harus dipersiapkan agar guru kita dapat bersaing?. 

Guru adalah kunci utama dalam membangun kualitas pendidikan, 

sebaik apapun kurikulum yang dipergunakan dan kebijakan yang 

mendukung, namun tanpa kompetensi dan profesionalisme yang baik 

semuanya akan sia-sia. Untuk mendukung profesi dan profesionalitas guru 

pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang 

Guru dan Dosen, yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang 

terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu 

melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional 

apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika 

profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan 

pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur 

ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan 

masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, 2007). 

Fasli Jalal (2007) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu 

sangat bergantung pada keberadaan pendidik/guru yang bermutu yakni 

pendidik yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu 

keberadaan pendidik/guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya 

sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Dalam pembangunan 

pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen 

pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional 

merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan 
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kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui 

sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru. 

Dalam skup yang lebih kecil, dalam bidang pendidikan Papua 

relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 

Implementasi dan aktualisasi kompetensi guru masih sangat rendah bahkan 

tidak profesional (Pieter, 2016).  Sebagai motor penggerak utama dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan seharusnya guru memiliki kompetensi 

yang baik. Kondisi rendahnya mutu guru kemudian diperparah dengan 

kondisi geografis yang sulit ditempuh dan berbiaya mahal, hal ini berdampak 

pada sulitnya upaya peningkatan mutu guru dan berdampak langsung pada 

mutu lulusan. Untuk itu perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk 

memperbaiki kondisi tersebut. 

 

B. Pembahasan  

1. Kemampuan Profesional Guru 

Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, di mana guru melakukan interaksi langsung dengan peserta 

didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Melalui proses belajar dan 

mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan 

kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru di ruang kelas. Untuk keberhasilan dalam mengemban peran 

sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi. UU RI No. 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial.  

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi (UU RI No. 14 tahun 2005). Kata profesional diartikan sebagai orang 

yang melaksanakan sebuah profesi, menempuh pendidikan profesi atau lulus 

ujian profesi. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

berkualitas dibutuhkan kompetensi dan profesionalitas guru. Kompetensi 

guru dapat ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai 

sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru 

tersebut. Dengan kemampuan tersebut guru dapat melaksanakan tugas secara 

profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. 

Kompetensi profesional tersebut meliputi kemampuan dalam memahami 

landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, 
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kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan 

mengevaluasi proses pembelajaran. 

2. Karakteristik Guru dan Sekolah di Daerah Pedalaman 

Beeby (1981) mengemukakan bahwa salah satu faktor 

pengembangan  profesionalisme guru di daerah terpencil kurang efektif 

adalah kurang lancarnya komunikasi dan transportasi akibat kondisi 

geografis. Daerah pedalaman tampil dengan ciri-ciri geografis, sosio kultural 

dan pendidikan yang khas, sehingga membutuhkan pendekatan tersendiri 

dalam penanganan pendidikan yang berbeda dengan daerah perkotaan.  

Daerah pedalaman atau terpencil mencakup pengertian keterpencilan 

secara fisik dan kultural (Supriadi, 1990). Daerah terpencil secara fisik 

menunjukkan pada daerah yang lokasinya jauh, sulit dijangkau karena sarana 

transportasi dan komunikasi yang kurang, serta kondisi alam geografis tidak 

menguntungkan. Daerah ini meliputi: (a) daerah terpencil daratan 

pedalaman, (b) daerah terpencil pantai dan aliran sungai, (c) daerah terpencil 

perairan, kepulauan, dan pembatasan internasional.  

Kondisi sekolah di daerah pedalaman diperparah dengan 

karakteristik guru. Heslop (1996) memaparkan ciri-ciri umum guru yang 

bekerja pada sekolah yang berada di daerah terpencil, yaitu: (1) rata-rata 

karena penempatan/penugasan, (2) bukan berasal dari penduduk setempat, 

(3) belum memiliki pengalaman dalam bekerja dengan penduduk setempat 

dan memiliki sedikit pengalaman dengan tugasnya, (4) ingin pindah sesegera 

mungkin (biasanya setelah dua tahun), dan (5) senang bekerja keras tetapi 

memiliki pandangan gamang atau tidak tepat terhadap siswa dan 

kompleksitas profesi pekerjaan mereka.  

Stokes, et al., (2000) dalam penelitiannya mengenai pendidikan di 

sekolah terpencil menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi para 

guru yang bertugas di daerah terpencil, antara lain bahwa pada umumnya 

kegiatan pengembangan profesional guru hanya dilaksanakan dan dipusatkan 

di ibukota saja. Para guru di daerah terpencil harus menempuh perjalan yang 

jauh untuk dapat mengikuti program pengembangan profesional tersebut 

disamping biaya yang harus mereka keluarkan juga tidak sedikit karena 

keterbatasan anggaran yang tidak selalu disediakan oleh pusat. Beberapa 

guru merasa kesulitan ketika harus melakukan studi lanjut karena 

keterpencilan mereka, sedangkan yang lainnya merasa kehilangan kontak 

dari pembaharuan pendidikan/pengajaran disebabkan minimnya jaringan 

kerja dari sesama guru mata pelajaran yang sama pada sekolah lain. 

Berbagai kendala tersebut merupakan tantangan dan keunikan dari 
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pengembangan profesionalisme para guru yang bertugas di daerah terpencil 

yang harus dicari pemecahannya. 

Harris (1990) menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari model 

pengembangan profesional guru di daerah terpencil adalah bahwa beberapa 

guru tidak mampu mengatasi masalah profesional mereka sekembalinya 

mereka bertugas di sekolah dan merasa frustasi yang pada akhirnya mereka 

akan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa perasaan bahwa 

keterampilan mengajar mereka rendah disertai sikap negatif terhadap siswa 

daerah terpencil, khususnya terkait dengan kemampuan siswa dalam belajar. 

Oleh karena itu, Villegas-Reimers (2003) menyarankan bahwa 

pengembangan profesional guru harus dianggap sebagai proses jangka 

panjang, yang dimulai dengan persiapan awal dan hanya berakhir ketika 

guru pensiun dari profesinya.  

 

3. Strategi Peningkatan Mutu di Daerah Pedalaman Papua 

Papua merupakan daerah yang secara geografis berbeda dengan 

wilayah lain di Indonesia, dengan luas 3 ½ kali pulau Jawa dan kondisi 

daerah berupa gunung, lembah dan pantai yang hanya bisa ditempuh dengan 

pesawat maka mobilisasi dan transportasi penduduk memerlukan biaya yang 

mahal. Jika dipandang dari waktu integrasi dengan Indonesia yakni tahun 

1962 dan pendatang mulai datang tahun 1980 melalui program Transmigrasi, 

maka relatif waktu 37 tahun masih minim untuk bersaing dalam aspek mutu 

dengan daerah lain di Indonesia. Upaya peningkatan mutu pendidikan di 

daerah pedalaman Papua dapat di kelompokkan pada aspek manajemen 

sekolah dan aspek pengembangan SDM sekolah.  

a. Aspek Manajemen Sekolah 

Beberapa langkah dapat ditempuh pemerintah untuk mensejajarkan 

mutu pendidikan di daerah pedalaman Papua yang difokuskan pada aspek 

manajemen sekolah dipaparkan sebagai berikut. 

1) Penugasan guru berbasis asal daerah 

Fenomena yang muncul saat ini adalah guru yang ditempatkan di 

daerah pedalaman bukanlah berasal dari suku daerah tersebut, hal ini 

menyebabkan guru yang bersangkutan merasa tidak kerasaan, mengalami 

kendala budaya, merasa sepi dan ingin segera pindah ke kota. Sebagai 

contoh rata-rata guru di daerah 3T yang tidak berasal dari daerah tersebut 
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tidak siap menghadapi kondisi daerah apalagi tidak sama dengan latar 

belakang kultural dimana mereka tumbuh dan besar (Bedjo, 2016). 

Upaya penugasan guru yang berasal dari suku sendiri merupakan 

bentuk investasi pendidikan jangka panjang yang baru dapat dirasakan 10 

hingga 15 tahun kedepan. Upaya ini dapat meminimalisir gap budaya dan 

kendala sosio-kultural antara guru dan masyarakat dimana mereka 

ditempatkan, bahkan di satu sisi kesamaan latar belakang budaya dapat 

menjadi motivasi untuk bekerja secara optimal.  

 

2) Peran manajemen tiga tungku dalam pendidikan 

Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Papua yang mayoritas beragama 

Kristen lebih mendengar Pendeta, Guru Jemaat dan kepala sukunya 

dibandingkan pemerintah. Peran penginjilan di wilayah Papua khususnya 

daerah pedalaman sebelum proses integrasi Pemerintah Indonesia 

menguatkan alasan kenapa hal tersebut terjadi, oleh karenanya program 

pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kenyataan menunjukkan terkadang 

program pemerintah baru bisa terlaksana apabila telah mendapat legitimasi 

dari unsur adat/kepala suku. Sinergi tiga tungku yang terdiri dari pemeritah, 

gereja dan kepala suku merupakan modal yang berharga yang dapat 

dioptimalkan.  

Fenomena ini nampaknya hanya terjadi di Papua, pemerintah yang 

memiliki fasilitas mendapatkan support dan legitimasi untuk melaksanakan 

program pendidikan di daerah pedalaman Papua. Beberapa kajian 

menunjukkan bahwa Gereja hadir pada bidang pendidikan non formal di 

wilayah pedalaman di Papua yang belum terjangkau pemerintah dan 

memberikan dampak yang luar biasa pada bidang pendidikan bagai 

masyarakat pedalaman Papua (Pieter, 2017). 

3) Penguatan peran komite sekolah kampung 

Berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa keberadaan dan peran 

aktif komite sekolah memberikan dampak yang luar biasa terhadap mutu 

sekolah. Keberadaan sekolah kampung di pedalaman Papua memberikan 

kesempatan kepada siswa yang terpaksa mengikuti orang tuanya bertani dan 

berburu secara nomaden. Sekolah kampung adalah sekolah yang berdiri 

untuk memberikan layanan pendidikan secara non formal dengan pola 

pendidikan yang menekankan kemampuan membaca, menulis dan berhitung 

(calistung) bagi siswanya. Pada sekolah kampung siswa tidak mendapat 
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pendidikan secara formal, bahkan siswa tidak mendapatkan rapot atau ijazah 

setelah mereka menamatkan pendidikan. 

Orang tua siswa bersama kepala suku dan pemimpin adat memiliki 

tanggungjawab moril mendukung keberadaan sekolah kampung. Dengan 

pembentukan komite sekolah kampung, diharapkan ada dukungan riil dari 

masyarakat adat terhadap kemajuan sekolah.  

b. Aspek pengembangan SDM sekolah (Guru) di Pedalaman Papua 

Langkah berikutnya yang dapat ditempuh Pemerintah untuk 

meningkatkan profesionalisme guru di daerah pedalaman Papua adalah 

sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Lesson Study Kombinasi berbasis Distrik (LSKBD) 

Lesson study adalah pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan 

dengan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning 

(bermanfaat pada kedua belah pihak) untuk membangun komunitas belajar 

mengajar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan lesson study 

dapat meningkatkan profesionalisme guru (Suratno, 2012; Myers, 2012 dan 

Kuan, 2014).  

Kondisi geografis pedalaman Papua yang sulit dijangkau 

menyebabkan terbentuknya pola kantung pemukiman dan berdampak pada 

pola sekolah yang saling terpisah jauh. Untuk mengantasinya belakangan ini 

pemerintah mengembangkan kebijakan pola pendidikan satu atap (SATAP), 

SD digabung dengan SMP dalam satu lingkungan. Umumnya jumlah guru 

yang mengajar di pedalaman Papua masih minim, 3 guru SD dan 4 atau 5 

guru SMP. Pola peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan 

adalah model Lesson Study Kombinasi Berbasis Distrik (LSKBD).  

LSKBD adalah lesson study yang dilaksanakan secara kolaboratif 

oleh guru dari jenjang pendidikan yang berbeda dalam satu Distrik. Pada 

awalanya tentu akan ditemui kendala karna mereka berasal dari jenjang 

pendidikan yang berbeda, namun mereka akan belajar, saling berbagi dan 

saling menolong. Dalam melaksanakan LSKBD guru secara kolaboratif 

mempelajari kurikulum dan merumuskan tujuan pembelajaran dan tujuan 

pengembangan peserta didiknya, merancang pembelajaran untuk mencapai 

tujuan, melaksanakan dan mengamati pembelajaran, melakukan refleksi 

untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji. 
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2) Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal 

Dengan keterbatasan fasilitas yang ada di pedalaman namun guru 

harus menerapkan kurikulum nasional akhirnya menimbulkan banyak 

kendala. Guru pada umumnya terpaku dengan buku pedoman pusat dalam 

mengajar yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi sisa untuk memahami 

penjelasan guru. Guru tidak dan lupa menggunakan lingkungan sebagai 

referensi dalam proses pembelajaran di kelas. Solusinya adalah pembelajaran 

berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan penciptaan 

lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang 

mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. 

Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian 

yang fundamental dalam pendidikan, ekspresi, dan komunikasi gagasan, 

serta perkembangan pengetahuan.  

Dengan pembelajaran berbasis budaya, guru dapat mengembangkan 

bahan ajar berdasarkan contoh kongkrit yang ada di sekitar siswa. Kedekatan 

antara lingkungan sehari-hari memudahkan siswa untuk memahami materi 

pelajaran. Jika siswa dipaksa mempelajari sains barat yang tidak 

dipahaminya, maka siswa akan tercabut dari akar budayanya dan menjadi 

merasa terasing (Aikenhead, 2001).  

 

C. Kesimpulan  

Pelaksanaan MEA termasuk di dalamnya bidang pendidikan 

mengharuskan guru untuk dapat bersaing secara lokal, nasional dan 

internasional. Guru di pedalaman Papua pun harus dapat bersaing dengan 

terus meningkatkan profesionalismenya. Strategi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan mutu dan profesionalisme guru di daerah pedalaman Papua 

terbagi dalam dua aspek yakni aspek manajemen dan pengembangan SDM. 

Pada aspek manajemen strategi yang dapat dilakukan adalah penugasan guru 

berdasarkan daerah asal, optimalisasi peran manajemen tiga tungku dalam 

pendidikan dan penguatan peran komite sekolah kampung. Sedangkan pada 

aspek pengembangan SDM strategi yang dapat dilakukukan adalah 

pelaksanaan Lesson Study Kombinasi Berbasis Distrik (LSKBD) dan 

Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dengan penerapan 

strategi yang tepat dalam meningkatkan profesionalisme guru diharapkan 

dapat meningkatkan mutu pendidikan daerah pedalaman. 
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PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, 

KECERDASAN SPIRITUAL, KECERDASAN 

EMOSIONAL, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 
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MENENGAH PERTAMA 

 

Mahdalena Yunginger, Abd. Kadim Masaong,  & Arfan Arsyad 

e-mail : mahdalenayunginger@gmail.com 
 

A. Pendahuluan  

Kedudukan guru sebagai pendidik dan pembimbing tidak bisa 

dilepaskan dari guru sebagai pribadi. Kepribdian guru dengan karakternya 

sangat mempengaruhi peranannya sebagai pendidik dan pembimbing. 

Karakter guru dimaknai sebagai sifat pribadi yang relatif stabil pada diri 

guru yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai 

dan norma yang tinggi untuk memperkuat kompetensi dalam proses 

pembelajaran. Sebagai profesi, guru berkewajiban memiliki karakter yang 

baik dan mampu mengembangkan karakter dirinya secara optimal agar dapat 

ditiru dan digugu oleh siswanya.Guru yang memiliki karakter yang baik 

tentu dapat menjalankan tugas dengan baik serta dapat pula mengembang 

karakter siswanya.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat tepat dalam 

mengembangkan dan menguatkan karakter guru. Mengingat guru adalah roh 

utama pendidikan, maka segenap karakter baik dan luhur harus dimilikinya. 

Meskipun di sisi lain guru tidak lebih dari manusia biasa yang bisa salah dan 

tidak lepas dari karakter-karakter buruk lainnya namun demikian, sudah 

selayaknya karakter yang luhur dan mulia lebih dominan dimiliki dan lebih 

tampak dari pribadi seorang guru.  

Sebagai profesi, guru berkewajiban mengembangkan karakter 

dirinya secara optimal agar dapat digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. 

Karena peran guru yang strategis dalam pendidikan, yaitu sebagai pendidik, 

pengajar, pembimbing, pengelola pembelajaran, model dan teladan, sebagai 

anggota masyrakat dan seterusnya 

Penguatan karakter guru perlu dibangun dan diperkuat melalui 

sinergitas kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual. Guru yang mampu mensinergikan kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual maka akan termotivasi untuk 

mailto:mahdalenayunginger@gmail.com
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meningkatkan kinerjanya.  Motivasi kerja mampu berperan menjadi motor 

penggerak untuk menghasilkan produktivitas kerja/kinerja seseorang. 

Sehingga guru mampu untuk terdorong dalam melakukan pekerjaan sebagai 

pelaksana pendidikan dalam pembelajaran yang berada di sekolah 

Paradikma berpikir setiap unsur penyelenggara pendidikan tentang 

pentingnya kecerdasan intelektual untuk mengukur keberhasilan seseorang 

perlu dirubah. Paradikma ini menyatakan makin tinggi kecerdasan 

intelektual, maka orang tersebut memiliki IQ tinggi dan disebut orang pintar. 

Sebaliknya jika rendah kecerdasan intelektualnya dikatakan rendah IQ-nya 

dan sekaligus dicap sebagai orang bodoh. Masa kejayaan paradikma 

kecerdasan intelektual merupakan dekade cara berpikir bahwa cerdas 

tidaknya seseorang sudah terlahir secara fitrah dan tidak banyak hal yang 

dapat dilakukan untuk mengubahnya (Gardner dalam Sukidi, 2004). 

Paradikma berpikir bahwa aspek kecerdasan intelektual semata 

dalam meraih prestasi dan karir seseorang mulai bergeser pada tahun 1995 

ketika Goleman mempublikasikan hasil penelitiannya tentang Emotional 

Intelligence yang menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual hanya 

memberikan kontribusi setinggi-tingginya 20% terhadap keberhasilan 

seseorang, sedangkan sekitar 80% dipengaruhi oleh faktor lain. Davis (dalam 

Chernis, 2000) menyimpulkan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap 

keberhasilan hanya antara 5-10%.  

Pentingnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam 

menunjang keberhasilan seseorang telah banyak dikemukakan para ahli. 

Goleman (2003) menegaskan, dengan mengoptimalkan pengelolaan 

kecerdasan emosional akan menghasilkan empat domain kompetensi yang 

sangat efektif yaitu, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial dan 

pengelolaan relasi. Sedangkan McClelland (dalam Goleman, 1999) 

menegaskan kemampuan akademik/prestasi kelulusan yang tinggi bukan 

jaminan sukses dalam menjalani karier.  

Peran kecerdasan spiritual sangat penting dalam mengajak dan 

membimbing seseorang menjadi the genuine self, yang original dan autentik 

menuju kebenaran yang hakiki melalui pendekatan vertikal kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, serta pendekatan horizontal, yaitu mendidik hati siswa ke 

dalam budi pekerti yang baik, bijaksana, arif dan jujur. Dengan perpaduan 

kedua jaringan komunikasi ini akan mampu menghasilkan kualitas 

pembelajaran yang sejuk sehingga menghasilkan sosok guru dicintai, 

dipercaya, berkepribadian dan amanah.  

Rendahnya karakter guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pembimbing dan pengelola pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh 
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kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan 

motivasi kerja. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Se 

Kabupaten Boalemo dengan subjek penelitiannya adalah guru-guru Sekolah 

Menengah Pertama yang berjumlah 92 orang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif  melalui 

analisis jalur (path analysis). Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas 

(independent variable) (X) yaitu perilaku kecerdasan intelektual (X1), 

kecerdasan emosional (X2), kecerdasan spiritual (X3)  dan motivasi kerja 

(X4), di samping itu terdapat satu variabel terikat (dependent variable) yakni 

Penguatan Karakter Guru (Y). 

 

C. Hasil penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Pengujian hipotesis pertama: “Terdapat pengaruh langsung positif 

kecerdasan intelektual terhadap penguatan karakter guru”.  

Hipotesis statistik: 

H0: βy.1 = 0 

H1: βy.1 > 0 

Nilai koefisien jalur py.1 = 0,19; thitung = 2,87; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan kecerdasan intelektual terhadap penguatan karakter guru. 

b. Pengujian hipotesis kedua: “Terdapat pengaruh langsung positif 
kecerdasan emosional terhadap penguatan karakter guru”. 

Hipotesis statistik: 

 H0:  βy.2 = 0 

 H1:  βy.2 > 0 

Nilai koefisien jalur py.2 = 0,24; thitung = 3,39; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan kecerdasan emosional  terhadap  penguatan karakter guru.  
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c. Pengujian hipotesis ketiga: “Terdapat pengaruh langsung positif 

kecerdasan spiritual terhadap penguatan karakter guru”. 

Hipotesis statistik: 

 H0:  βy.3 = 0 

 H1:  βy.3 > 0 

Nilai koefisien jalur py.3 = 0,22; thitung = 2,92; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan kecerdasan spiritual terhadap penguatan karakter guru.  

d. Pengujian hipotesis keempat: “Terdapat pengaruh langsung positif 

motivasi kerja terhadap penguatan karakter guru”. 

Hipotesis statistik: 

 H0: βy.4 = 0 

 H1: βy.4 > 0 

Nilai koefisien jalur py.4 = 0,44; thitung = 5,99; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif motivasi 

kerja terhadap penguatan karakter guru.  

e. Pengujian hipotesis kelima: “Terdapat pengaruh langsung positif 
kecerdasan intelektual  terhadap motivasi kerja”. 

Hipotesis statistik: 

 H0:  β4.1 = 0 

 H1:  β4.1 > 0 

Nilai koefisien jalur p4.1 = 0,23; thitung = 2,49; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan kecerdasan intelektual  terhadap motivasi kerja.  

f. Pengujian hipotesis keenam: “Terdapat pengaruh langsung positif 

dan signifikan kecerdasan emosional terhadap motivasi kerja”. 

Hipotesis statistik: 

 H0:  β4.2 = 0 

 H1:  β4.2 > 0 
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Nilai koefisien jalur p4.2 = 0,29; thitung = 2,94; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan kecerdasan emosional terhadap motivasi kerja.  

g. Pengujian hipotesis ketujuh: “Terdapat pengaruh langsung positif 
dan signifikan kecerdasan spiritual terhadap motivasi kerja” 

Hipotesis statistik: 

 H0:  β4.3 = 0 

 H1:  β4.3 > 0 

Nilai koefisien jalur p4.3 = 0,28; thitung = 2,65; pada taraf nyata α = 
0,05, ttabel = 1,66, sehingga thitung > ttabel. Dengan demikian H0 ditolak 

dan menerima H1, yaitu terdapat pengaruh langsung positif 

kecerdasan spiritual terhadap motivasi kerja. 

 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Penguatan Karakter 

Guru     

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan terdapat pengaruh 

kecerdasan intelektual terhadap penguatan karakter guru. Temuan ini 

memberikan informasi bahwa ketika terjadi peningkatan penguatan karakter 

itu sebagai akibat dari meningkatnya kecerdasan intelektual guru; demikian 

pula sebaliknya bila penguatan karakter menurun itu disebabkan oleh 

kecerdasan intelektual yang rendah. 

Karakter merupakan sifat pribadi yang relatif stabil pada diri guru 

yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan 

norma yang tinggi untuk memperkuat kompetensi dalam proses 

pembelajaran. Sebagai profesi, guru berkewajiban memiliki karakter yang 

baik dan mampu mengembangkan karakter dirinya secara optimal agar dapat 

ditiru dan digugu oleh peserta didiknya.Guru yang memiliki karakter yang 

baik tentu dapat termotivasi untuk menjalankan tugas dengan baik. 

 

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Penguatan Karakter 

Guru 

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan terdapat pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap penguatan karakter guru. Temuan 
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memberikan informasi peningkatan yang terjadi pada penguatan karakter 

guru sebagai akibat dari meningkatnya kecerdasan emosional dari seorang 

guru. Artinya bahwa semakin baik kecerdasan emosional guru maka 

penguatan karakternya semakin baik pula. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mendengarkan 

bisikan emosi, dan menjadikannya sebagai sumber informasi penting untuk 

memahami diri sendiri demi mencapai karakter yang lebih baik. Kecerdasan 

emosional memegang peranan sangat penting dalam pembentukan watak dan 

kepribadian seorang guru. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional yang baik sangat menentukan kekuatan karakter 

seorang guru kearah yang lebih baik 

3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Penguatan Karakter Guru 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan terdapat pengaruh 

kecerdasan spiritual terhadap penguatan karakter guru. Temuan ini 

memberikan informasi bahwa semakin baik kecerdasan spiritual guru, maka 

akan semakin baik pula karakternya.  

Adanya konsistensi dalam melaksanakan tugas serta memiliki 

kesabaran yang tinggi dalam mengaktualisasikan menjadikan guru semakin 

baik karakternya. Amanah yang diemban sebagai titipan sang pencipta dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga ini menjadi salah satu modal untuk 

melaksanakan tugas dengan baik. Seorang guru yang selalu meningkatkan 

kualitas keimanan dapat dilakukan dengan tekun berdoa, selalu bersyukur 

atas   

 

4. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Penguatan Karakter Guru 

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan terdapat pengaruh 

langsung motivasi kerja terhadap penguatan karakter guru. Variabel ini 

bersama-sama dengan ketiga variabel lainnya memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap penguatan karakter guru. Namun di antara keempat 

variabel prediktor, motivasi kerja yang besar dan signifikan pengaruhnya 

terhadap penguatan karakter guru. Temuan ini memberikan informasi 

motivasi kerja berpengaruh langsung positif  

terhadap penguatan karakter guru. Dalam hal ini, perbaikan dan 

peningkatan yang terjadi pada karakter guru sebagai akibat dari peningkatan 

motivasi kerja 
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Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

kuat atau lemahnya karakter seorang guru. Motivasi juga berhubungan 

dengan faktor-faktor psikologis seseorang sebagai wujud hubungan antara 

sikap, kebutuhan dan kepuasan yang terjadi dalam diri manusia. Rangsangan 

bagi manusia adalah berusaha memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat 

material maupun non material. Oleh karena itu, karakter seorang guru yang 

baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, memiliki 

pengaruh terhadap motivasi kerja guru. Artinya, ketika orang tidak 

memercayai sesuatu, mereka mulai berprasangka dan selalu menebak-nebak. 

Kurangnya kepercayaan menyebabkan seseorang menutup-nutupi, 

menyimpang dari, atau mengabaikan fakta karena merasa takut atau marah. 

Ketika seorang bersikap defensif, kesalahpahaman dalam berkomunikasi 

terjadi. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada lingkungan kerja 

khususnya di sekolah.  

 

5. Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Motivasi Kerja 

Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan terdapat pengaruh 

langsung positif dan signifikan kecerdasan intelektual terhadap motivasi 

kerja. Temuan ini memberikan informasi bahwa motivasi kerja dipengaruhi 

secara langsung oleh aspek kecerdasan intelektual. Seorang guru yang 

memiliki kecerdasan intelektual yang baik maka memiliki usaha untuk 

bekerja lebih baik pula. 

 

6. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Kerja 

Hasil pengujian hipotesis keenam menyatakan terdapat pengaruh 

langsung positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap motivasi 

kerja. Temuan ini memberikan informasi bahwa motivasi kerja dipengaruhi 

secara langsung oleh aspek kecerdasan emosional. Dalam konteks ini 

kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang akan memunculkan kesadaran 

diri yang tinggi untuk mometivasi kerja seseorang. Kesadaran diri sebagai 

karakteristik kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang menjadi 

faktor penentu terhadap motivasi kerja seseorang. 

 

7. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Motivasi Kerja 

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menyatakan terdapat pengaruh 

langsung positif kecerdasan spiritual terhadap motivasi kerja. Temuan ini 
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memberikan informasi bahwa motivasi kerja dipengaruhi secara langsung 

oleh aspek kecerdasan spiritual. Karakteristik orang yang cerdas secara 

spiritual adalah yang memiliki kemampuan untuk mentransendensikan yang 

fisik dan material, kemampuan untuk mengalami tingkatan kesadaran yang 

memuncak, kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari, 

kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual sebagai suatu 

motivasi, serta memiliki rasa kasih yang tinggi sesama mahluk Tuhan. 

Kemampuannya tersebut selanjutnya dapat diaktualisasikan orang dalam 

membangun komitmen dalam dirinya untuk bekerja lebih baik. 

 

E. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka dirumuskan beberapa simpulan penelitian 

sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

kecerdasan intelektual terhadap penguatan karakter guru. Dengan kata lain, 

makin tinggi kecerdasan intelektual seorang guru maka makin kuat pula 

karakternya. (2) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

kecerdasan emosional terhadap penguatan karakter guru. Dengan kata lain, 

makin tinggi kecerdasan emosional seorang guru maka makin kuat pula 

karakternya. (3) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

kecerdasan spiritual terhadap penguatan karakter guru. Dengan kata lain, 

makin tinggi kecerdasan emosional seorang guru maka makin kuat pula 

karakternya. (4) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan motivasi 

kerja terhadap penguatan karakter guru. Dengan kata lain, makin tinggi 

motivasi kerja seorang guru maka makin kuat pula karakternya. (5) Terdapat 

pengaruh langsung positif dan signifikan kecerdasan intelektual terhadap 

motivasi kerja. Dengan kata lain, makin tinggi kecerdasan intelektual 

seorang guru maka makin tinggi pula motivasi kerjanya. (6) Terdapat 

pengaruh langsung positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi kerja. Dengan kata lain, makin tinggi kecerdasan emosional 

seorang guru maka makin tinggi pula motivasi kerjanya. (7) Terdapat 

pengaruh langsung positif dan signifikan kecerdasan spiritual terhadap 

motivasi kerja. Dengan kata lain, makin tinggi kecerdasan spiritual seorang 

guru maka makin tinggi pula motivasi kerjanya. 
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MENENGAH PERTAMA KECAMATAN TILAMUTA 

 

Raplin Harmain, Abd. Kadim Masaong, & Arfan Arsyad 

e-mail : arfanarsyad.ung@gmail.com 

 

A. Pendahuluan  

Guru sebagai pekerjaan profesi berada pada tingkatan tertinggi 

dibandingkan dengan komponen lainnya dalam sistem pendidikan nasional. 

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya guru dituntut memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan persyaratan 

yang berhubungan dengan profesinya agar pendidikan bermutu yang 

diharapkan akan terwujud. 

Idealnya profesi keguruan bukan hanya sekedar untuk mengisi 

lowongan pekerjaan, tidak juga semata-mata untuk menentukan prestise, 

tetapi profesi keguruan harus dapat ditempatkan sebagai sebuah profesi 

kemanusiaan yang dilandasi oleh panggilan hati nurani dengan dasar-dasar 

kemampuan yang seharusnya dimiliki untuk melaksanakannya. Peranan guru 

dalam proses pembelajaran belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape 

recorder atau komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak 

unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan 

dan lain-lain yang merupakan hasil dari proses pembelajaran  

tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Mengingat pentingnya 

kehadiran seorang guru dalam proses pendidikan, maka kemampuan-

kemampuan yang seharusnya dimiliki sebagai pondasi profesinya adalah 

tonggak awal bagi keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya. 

Kemampuan mengajar guru, sebenarnya merupakan pencerminan 

penguasaan guru atas kompetensinya, sedangkan gugus kompetensi dasar 

keguruan itu adalah: 1) Kemampuan merencanakan pengajaran, 2) 

Kemampuan melaksanakan pengajaran, dan 3) Kemampuan mengevaluasi 

pengajaran” (Imron, 1995: 168). Kemampuan yang mutlak dimiliki guru 

agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik yaitu guru 

harus memiliki kompetensi.  

Dalam melaksanakan tugas profesinya belum semua guru memiliki 

kemampuan penguasaan kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari output yang 

dihasilkan oleh satuan pendidikan yang belum kompetitif dan belum siap 
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memasuki dunia kerja. Selain itu, bukti lain rendahnya kompetensi guru di 

Indonesia adalah keberadaan guru yang melaksanakan pembelajaran tanpa 

mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran yang diharapkan sehingga 

mereka belum dapat mengaktualisasikan profesinya sebagai pendidik. Secara 

umum kenyataan ini sering dijumpai di setiap kelas pada satuan pendidikan, 

dimana dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru sekedar 

melaksanakan saja atau sekedar ‘menggugurkan kewajiban’ dan melupakan 
kompetensi yang diharapkan sehingga proses pembelajaran seringkali 

berlangsung monoton dan tidak bermakna. 

Berdasarkan hasil diskusi terbatas dengan guru di SMP Kecamatan 

Tilamuta diketahui bahwa rendahnya kemampuan atau wawasan 

profesionalisme  sebagian guru dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) 

rendahnya kesadaran guru untuk memperbaharui pengetahuannya meskipun 

telah lama diangkat menjadi guru, (2) kesempatan bagi guru untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan profesional sangat terbatas, baik dari segi jumlah 

maupun dari intensitasnya, (3) pertemuan-pertemuan guru sejenis kurang 

aktif, dan (4) supervisi pendidikan yang bertujuan memperbaiki proses 

pembelajaran cenderung menitikberatkan pada aspek administrasi.  

Berhasil tidaknya pembelajaran di sekolah tergantung dari 

kemampuan guru dalam menyajikan materi. Hal ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh kemampuan guru 

dalam menciptakan suatu proses pembelajaran yang mengarah pada aktivitas 

siswa, baik dalam perencanaan pembelajaran yang hendak dicapai, maupun 

model pembelajaran yang digunakan.   

Untuk meningkatkan kemampuan guru, kegiatan supervisi sangat di 

perlukan oleh guru. Guru yang sudah di supervisi diharapkan dapat bekerja 

secara profesional. 

Sebagai tenaga kependidikan, pengawas sekolah sangat memegang 

peran strategis dalam hal pengawasan dan supervisi. Segala kegiatan yang 

berlangsung di sekolah perlu mendapat pengawasan dan supervisi dari 

pengawas sekolah. Agar pelaksanaan supervisi klinis oleh pengawas akan 

dapat meningkatkan kemampuan guru. Supervisi klinis dalam proses 

pembelajaran hendaknya dilakukan oleh supervisor yang memahami tentang 

konsep dan teknik pelaksanaan supervisi klinis. Hal ini bukan berarti tidak 

diperlukan lagi supervisi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai 

administrator disekolahnya berfungsi sebagai supervisor dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan administrasi sekolah. Pelaksanaan supervisi klinis 

sangat membantu guru dalam menyelesaikan masalah karena supervisi klinis 

merupakan suatu teknik supervisi yang dilakukan oleh supervisor untuk 
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memberikan bantuan yang bersifat profesional yang diberikan berdasarkan 

kebutuhan guru yang bersangkutan dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

dalam proses belajar mengajar melalui bimbingan yang intensif yang disusun 

secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar 

dan meningkatkan profesionalisme guru yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, tindakan dan refleksi. Sagala, (2011: 196), menyatakan bahwa 

“supervisi klinis adalah suatu pendekatan yang efektif melalui suatu proses 
bimbingan dengan menyediakan konsultasi, dukungan, melayani dan 

membantu para guru meningkatkan keprofesionalnya menggunakan tahapan 

observasi, implementasi pembelajaran, dan kegiatan diskusi hasil analisis 

dan data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah 

laku, perbaikan pengajaran, mengetahui, memahami kelebihan dan 

kelemahan guru di bidang keterampilan mengajar serta berusaha 

meningkatkannya kearah yang lebih baik”.  
Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana 

pelaksanaan supervisi klinis pengawas dalam meningkatkan kemampuan 

mengajar guru di SMP se Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo? 2) 

Apakah kemampuan mengajar guru di SMP se-Kecamatan Tilamuta 

Kabupaten Boalemo dapat ditingkatkan melalui supervisi klinis pengawas? 

Secara operasional penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan 

pelaksanaan supervisi klinis pengawas dalam meningkatkan kemampuan 

mengajar guru di  SMP Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo; 2) 

mengetahui peningkatan kemampuan mengajar guru di SMP Kecamatan 

Tilamuta Kabupaten Boalemo melalui supervisi klinis pengawas. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 1) pelaksanaan 

supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru; 2) 

memotivasi guru agar pelaksanaan supervisi klinis dapat dilaksanakan pada 

semua guru mata pelajaran, 3) memotivasi pengawas dalam memaksimalkan 

pelaksanaan supervisi klinis; 4) menjadi dasar bagi peningkatan kompetensi 

dan profesionalisme guru; dan 5) menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan tentang pelaksanaan supervisi klinis yang berdampak terhadap 

peningkatan kemampuan guru dalam mengajar. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan berdasarkan supervisi 

klinis yang dilakukan oleh pengawas mata pelajaran IPA dan IPS terhadap 

guru di SMP wilayah Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, yakni 
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SMPN I Tilamuta, SMPN 2 Tilamuta, SMPN 3 Tilamuta, SMPN 4 Tilamuta, 

SMPN 5 Tilamuta.  Penelitian ini dilaksanakan selama empat  bulan yaitu  

dari bulan April  s/d bulan Juli 2017. Subyek penelitian ini adalah pengawas 

dan guru SMP mata pelajaran IPA dan IPS Wilayah Kecamatan Tilamuta 

Kabupaten Boalemo.  

Metode yang digunakan adalah metode deskritif dengan jenis 

penelitian tindakan sekolah yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang pelaksanaan supervisi klinis pengawas dan kemampuan mengajar 

guru di SMP Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Dalam 

melaksanakan penelitian ini peneliti di bantu oleh 2 orang kolaborator yang 

berasal dari unsur pengawas SMP di Wilayah Kabupaten Boalemo. 

 

 

C. Hasil penelitian 

1. Hasil Tindakan Siklus I  

a. Pelaksanaan Supervisi Klinis oleh Pengawas 

 Rerata skor pelaksanaan supervisi klinis oleh pengawas pada Siklus 

I ditampilkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Pelaksanaan Supervisi Klinis Terhadap  Guru yang Menggunakan 

Model Discovery Learning  dan model Jigsaw pada Mata Pelajaran 

IPA dan IPS pada Siklus I 

No Rata-Rata Pelaksanaan Supervisi Rerata (%) 

1 Supervisi terhadap guru IPA dengan model Jigsaw 67,65 

2 
Supervisi terhadap guru IPA dengan Model Discovery 

Learning 
64,71 

3 Supervisi terhadap guru IPS dengan model Jigsaw 67,65 

4 
Supervisi terhadap guru IPS dengan Model Discovery 

Learning 
67,65 

 Rerata 66.92 

Hasil tindakan pada Siklus I menunjukkan bahwa rerata pelaksanaan 

supervisi klinis terhadap guru yang menggunakan model discovery learning 

dan model jigsaw pada mata pelajaran IPA dan IPS pada Siklus I 

memperoleh rerata 66,92% atau berada pada kategori cukup.  
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Hasil analisis tersebut divisualkan dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rerata Pelaksanaan Supervisi Klinis Siklus I 

Gambar 1 menunjukkan bahwa rerata pelaksanaan supervisi klinis terhadap 

guru yang menggunakan model discovery learning dan model jigsaw pada 

mata pelajaran IPA dan IPS pada Siklus I berada pada kategori cukup.  

b. Kemampuan Mengajar Guru 

 Rerata kemampuan mengajar guru menggunakan model discovery 

learning dan model jigsaw pada Siklus I ditampilkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Rerata Kemampuan Mengajar Guru Menggunakan Model 

Discovery Learning dan Model Jigsaw pada Mata Pelajaran IPA 

dan IPS Siklus I 

 

 

No Rata-Rata Kemampuan Mengajar Rerata 

1 Guru IPA dengan model Jigsaw 64,29% 

2 Guru IPA dengan Model Discovery Learning 66,67% 

3 Guru IPS dengan Model Jigsaw 64,29% 

4 Guru IPS dengan Model Discovery Learning 60% 

 Rerata 63,81% 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan mengajar 

guru setelah dikenai tindakan melalui pelaksanaan supervisi klinis 

mengalami peningkatan menjadi 63,81% atau berada pada kategori cukup. 
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Gambar 2. Rerata Kemampuan Mengajar Guru pada Siklus I 

Kegiatan refleksi dilakukan setelah menganalisis hasil observasi 

terhadap proses pelaksanaan supervisi klinis dan proses mengajar yang telah 

dilakukan guru di sekolah. 

2. Hasil Tindakan Siklus II  

a. Pelaksanaan Supervisi Klinis oleh Pengawas 

 Rerata skor pelaksanaan supervisi klinis oleh pengawas pada Siklus 

II ditampilkan dalam Tabel 1. 

Tabel 3. Pelaksanaan Supervisi Klinis Terhadap  Guru yang Menggunakan 

Model Discovery Learning  dan model Jigsaw pada Mata Pelajaran 

IPA dan IPS pada Siklus II 

No Rata-Rata Pelaksanaan Supervisi Rerata 

1 Supervisi terhadap guru IPA dengan model jigsaw 91,18% 

2 
Supervisi terhadap guru IPA dengan model 

discovery learning 
85,29% 

3 Supervisi terhadap guru IPS dengan model jigsaw 88,24% 

4 
Supervisi terhadap guru IPS dengan model 

discovery learning 
82,35% 

 Rerata 86.77% 

56,00%
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60,00%
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64,00%

66,00%

68,00%
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Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas 

pelaksanaan supervisi klinis yang dilakukan terhadap guru pada mata 

pelajaran IPA dan IPS yang mengajar dengan menggunakan model 

discovery learning  dan model jigsaw pada Siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rerata Pelaksanaan Supervisi Klinis pada Siklus II 

Gabar 3 menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan supervisi klinis 

yang dilakukan terhadap guru yang mengajar mata pelajaran IPA dan IPS 

dengan model discovery learning dan model jigsaw semuanya berada pada 

kategori sangat baik. 

b. Kemampuan Mengajar Guru 

 Rerata kemampuan mengajar guru menggunakan model discovery 

learning dan model jigsaw pada Siklus I ditampilkan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Rerata Kemampuan Mengajar Guru Menggunakan Model 

Discovery Learning dan Model Jigsaw pada Mata Pelajaran IPA 

dan IPS Siklus II 

No Rata-Rata Kemampuan Mengajar Rerata 

1 Guru IPA dengan model jigsaw 85.71% 

2 Guru IPA dengan model discovery learning 80 % 

3 Guru IPS dengan model jigsaw 85.71% 

4 Guru IPS dengan model discovery learning 80 % 
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No Rata-Rata Kemampuan Mengajar Rerata 

 Rerata 82.86% 

 Tabel 4 menunjukkan rerata peningkatan kemampuan mengajar guru 

yang berada pada persentase 82.86%. Rata-rata kemampuan mengajar guru 

ini merupakan akumulasi dari kemampuan guru IPA yang mengajar dengan 

model discovery learning dan model jigsaw serta kemampuan guru IPS yang 

mengajar dengan model discovery learning dan model jigsaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rerata Kemampuan Mengajar Guru pada Siklus II 

Gambar 4 menunjukkan bahwa kemampuan mengajar guru dalam 

pelajaran IPA dan IPS yang mengajar dengan menggunakan model 

discovery learning dan model jigsaw mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I dan semuanya berada pada kategori sangat 

baik. 

D. Pembahasan 

Kemampuan mengajar guru merupakan perilaku yang rasional guru 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yag diharapkan. 

Perilaku guru  yang rasional merupakan wujud dari kemampuan seseorang 

guru  dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru yang memiliki kompetensi 

tinggi. Untuk dapat meningkatan kemampuan mengajar guru dapat 

dilakukan dengan cara mengadakan supervisi klinis. 
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Supervisi klinis merupakan salah satu supervisi yang menekankan 

pada perbaikan kualitas mengajar guru melalui kegiatan klinis atas masalah 

yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Supervisi klinis dalam prosedur 

pelaksanaannya lebih menekankan kepada mencari sebab-sebab atau 

kelemahan yang terjadi didalam proses belajar-mengajar, dan kemudian 

secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan 

atau kekurangan tersebut.  

Pidarta (2007:25) mengemukakan bahwa melalui pelaksanaan 

supervisi klinis mampu mengembangkan potensi diri guru agar dapat 

berkembang secara optimal demi tercapainya tujuan kegiatan belajar 

mengajar. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan terkait peningkatan kemampuan 

mengajar guru melalui pelaksanaan supervisi klinis menunjukkan bahwa 

pelaksanaan supervisi klinis mengalami peningkatan yang signifikan setelah 

dilaksanakan tindakan melalui dua siklus. Pada siklus pertama  pelaksanaan 

supervisi klinis memperoleh angka capaian 66,92% atau berada pada 

kategori cukup, sementara kemampuan mengajar guru juga berada pada 

kategori cukup dengan angka 63,81%. Pada siklus II pelaksanaan supervisi 

klinis memperoleh angka capaian 86,77% berada pada kategori sangat baik 

sedangkan  kemampuan mengajar guru mengalami peningkatan menjadi  

82,86%.  Hasil penelitian digambarkan pada tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 5. Peningkatan Pelaksanaan Supervisi Klinis dan Kemampuan 

Mengajar Guru Siklus I dan Siklus II 

       

 

 

 

 

Aspek Yang Diobservasi 
Rerata Hasil Observasi 

Siklus I Siklus II 

Pelaksanaan Supervisi Klinis 66,92 % 86,77 % 

Kemampuan Mengajar Guru 63,81 % 82,86 % 
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Gambar 5. Peningkatan Pelaksanaan Supervisi Klinis Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peningkatan Kemampuan Mengajar Guru Siklus I dan Siklus II 

 

Terkait hasil peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Pelaksanaan supervisi klinis pengawas dalam meningkatkan kemampuan 

mengajar  guru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan selama 2 siklus 

menunjukkan bahwa proses identifikasi yang dilakukan supervisor terhadap 

kesulitan guru dalam pembelajaran dilakukan melalui 2 cara yaitu a) guru 

sendiri yang datang menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran, b) supervisor melakukan diskusi informal dengan guru 

menanyakan kepada guru tentang perkembangan  kemajuan belajar siswa, 

menanyakan  kemajuan serta  masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 

Proses terjadinya kesepakatan antara guru dan supervisor tentang 

pelaksanaan supervisi klinis diperoleh setelah guru mendatangi supervisor 
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dan mengemukakan masalah yang dihadapinya atau  proses tersebut 

dilakukan setelah  identifikasi melalui rapat evaluasi bulanan yang 

membahas tentang kendala dalam pembelajaran. Hasil identifikasi terhadap 

masalah tersebut selanjutnya menghasilkan kesepakatan tentang masalah 

yang dihadapi guru untuk dibimbing secara khusus melalui tahapan supervisi 

klinis  

Temuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Gregorio (1966) mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi klinis 

difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis 

mulai dari tahap perencanaan, pengamatan dan analisis yang intesif terhadap 

penampilan pembelajarannya dengan tujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. 

Hasil penelitian  lainnya menunjukkan bahwa model instrumen 

supervisi klinis  yang digunakan adalah model instrumen supervisi klinis 

yang telah distandarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Instrumen tersebut memang sudah lama digunakan dan sesuai dengan 

tahapan pelaksanaan supervisi klinis. Namun demikian guru dan supervisor 

tetap melakukan perancangan terhadap instrumen supervisi klinis 

disesuaikan dengan masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran. 

2. Peningkatan kemampuan mengajar guru melalui pelaksanaan supervisi 

klinis  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengajar guru 

mengalami peningkatan setelah dilaksanakan tindakan melalui 2 siklus 

penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi 

klinis mampu meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Hasil 

penelitian selama dua siklus menunjukkan bahwa supervisor melaksanakan 

kegiatan supervisi klinis melalui tahapan perencanaan awal, observasi, dan 

tahap akhir diskusi balikan. Pada tahapan observasi kelas dilakukan dengan 

cara supervisor memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk di 

bagian belakang atau menempati tempat dibagian samping sehingga siswa 

tidak terganggu dengan kehadirannya di kelas. Adapun yang dilakukan 

dalam proses observasi kelas antara lain membuat semacam rekaman 

tertulis, tentang kejadian verbal terjadi tetapi   terfokus pada kesepakatan 

bersama dengan guru pada saat pertemuan awal dilakukan. Supervisor 

mencatat atau mengisi instrument yang telah disepakati.  

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa proses diskusi balikan 

dilaksanakan setelah pembelajaran dilakukan. Pada proses tersebut 

supervisor menanyakan perasaan guru secara umum atau kesannya terhadap 
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pengajaran yang dilakukan, kemudian memberikan penguatan terhadap 

beberapa aspek yang telah dilakukan guru dengan baik. Supervisor 

selanjutnya bersama guru melakukan analisis terhadap pencapaian tujuan 

pengajaran dengan mengajak guru untuk  mengidentifikasi perbedaan antara 

tujuan pengajaran yang direncanakan dengan tujuan pengajaran yang 

dicapai. Bersama guru, supervisor menganalisis target keterampilan dan 

perhatian utama guru yang menjadi kesepakatan awal yaitu mengajar dengan 

menggunakan model jigsaw dan model discovery learning. Hal tersebut yang 

diidentifikasi dan dijadikan perhatian utama apakah telah dicapai atau belum 

dicapai. Supervisor menanyakan perasaannya setelah menganalisis target 

keterampilan dan perhatian utamanya. Guru juga  diberikan kesempatan 

untuk menyimpulkan hasil dari apa yang telah diperolehnya selama proses 

supervisi klinis. Pada tahap akhir pertemuan balikan supervisor mendorong 

guru untuk merencanakan latihan-latihan sekaligus menetapkan rencana 

berikutnya. 

Supervisor selanjutnya bersama guru melakukan analisis terhadap 

pencapaian tujuan pengajaran dengan mengajak guru untuk  

mengidentifikasi perbedaan antara tujuan pengajaran yang direncanakan 

dengan tujuan pengajaran yang dicapai. Bersama guru, supervisor 

menganalisis target keterampilan dan perhatian utama guru yang menjadi 

kesepakatan awal. Supervisor menanyakan perasaannya setelah menganalisis 

target keterampilan dan perhatian utamanya. Guru juga diberikan 

kesempatan untuk menyimpulkan hasil dari apa yang telah diperolehnya 

selama proses supervisi klinis. Pada tahap akhir pertemuan balikan 

supervisor mendorong guru untuk merencanakan latihan-latihan sekaligus 

menetapkan rencana berikutnya. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis data dan Pembahasan, maka 

dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) 

Pelaksanaan supervisi klinis pengawas dilakukan dengan melaksanakan 

kegiatan tahap perencanaan awal, tahap pelaksanaan observasi kelas dan 

tahap akhir (diskusi balikan). 2) Kemampuan mengajar guru di SMP se 

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dapat ditingkatkan melalui 

pelaksanaan supervisi klinis. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

kemampuan mengajar guru dengan rata-rata capaian sangat baik. 
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https://ideas.repec.org/a/jso/coejss/v6y2017i3p643-655.html
https://ideas.repec.org/a/jso/coejss/v6y2017i3p643-655.html
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125


 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 337 

Dan Profesionalisme Guru : Kajian Teori dan Riset 

 

 Pada tahun 1988 ia menikah dengan Dra. Hj. Mike Supraptiwi, 

S.Psi., M.Pd yang bekerja sebagai Kepala PAUD Terpadu Anak Saleh 

Malang, dan dikaruniahi tiga putra dan 2 cucu. Ahmad Rifa’i Arifin, S.T., 
M.M (anak pertama lahir 1989, pengusaha di Cibubur, Bogor; memiliki dua 

anak: M. Adzka Habibi Arifin, 4 tahun dan Adreena Syakila Maulidiyah 

Arifin, 4 bulan); Ar-Raisul Karama Arifin, S.Psi (anak kedua lahir 1992, saat 

ini sedang selesaikan studi S2 Psikolog di UNAIR, bekerja dan menjabat 

Direktur Pendidikan Anak Saleh), dan M. Qodri Al-Azizi Arifin (anak ketiga 

lahir 1999, siswa kelas 3 SMAN 3 Malang).    

 

 

Wahyudi  lahir di Kroya, 11 Januari 1959, 

pendidikan tinggi diselesaikan pada tahun 1983 

pada jurusan Ilmu Pendidikan/Pendidikan Sosial di 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Magister Manajemen diselesaikan pada 1999 pada 

Prodi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana IKIP Malang (sekarang 

Universitas Negeri Malang). Doktor diraih tahun 2005 pada Prodi 

Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung.    

 Wahyudi bekerja sebagai dosen di Universitas Tanjungpura 

Pontianak yang beralamat di Jl. Akhmad Yani Pontianak. Selama menjadi 

staf pengajar ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Unit Seminar di 

Universitas Tanjungpura Pontianak pada 1996-1999, ia juga pernah 

menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 

Tanjungpura Pontianak pada 2008-2010. Selanjutnya pada 2010-2018, ia 

menjabat sebagai Ketua Prodi Magister (S2) Administrasi Pendidikan FKIP 

Universitas Tanjungpura Pontianak   

 Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: (1) Pemetaan 

Masalah-masalah Pendidikan Dasar Di Daerah Perbatasan Kabupaten 

Sanggau Kalimantan Barat (2008); (2) Model Struktur Organisasi Sekolah 
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Yang Mengatur Akun-tabilitas Kepala Sekolah Sebagai Upaya Percepatan 

reali-sasi Manajemen Berbasis Sekolah: Penelitian dan Pengem-bangan pada 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Propinsi Kalimantan Barat (2009); (3) 

Persepsi Pengawas Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar da-lam Pelaksanaan 

Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial:  Studi di Empat Kabupaten 

Propinsi Kalimantan Barat (2010); (4) Profil Gender Bidang Pendidikan di 

Provinsi Kalimantan Barat (2014); (5) Model Pemberdayaan Masyarakat 

Dayak Pedalaman da-lam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Percepatan 

Akses Pendidikan: Penelitian dan Pengembangan Komite Seko-lah dalam 

Era Desentralisasi Pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di 

Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (2015); dan Pemetaan 

masalah-masalah pendidikan Tingkat Dasar di Kabupaten Sintang Provinsi 

Kalbar (2017). Buku yang pernah ia tulis antara lain: (1) ”Manajemen 
Konflik Dalam Organisasi: Pedo-man Praktis Bagi Pemimpin Visioner 

(2013); (2) Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organi-sasi Pembelajar 

(learning Organization) (2015) dan puluhan jurnal nasional yang ditulisnya. 

 Wahyudi aktif sebagai pemateri dalam kegiatan ilmiah, seperti 

berperan sebagai pembicara dalam  seminar: (1) Pemberdayaan Manajemen 

Pendidikan Dalam Jaringan Global tahun 2013 di Gorontalo; (2) Seminar 

Nasional Hasil Penelitian Hibah Kompetisi Tahun 2014 di Bogor; (3) 

Revolusi Mental Pemimpin dan Manajer Pendidikan dalam Implementasi 

Kebijakan Pendidikan Kontemporer Menuju Indonesia Emas Tahun 2014 di 

Medan; (4) Seminar Nasional PGRI: “Implementasi Kode Etik Guru untuk 
Menjadi Guru yang Kuat Dan Bermartabat tahun 2015 di Landak; (5) 

Visionary Leadership  Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di 

Unesa Surabaya; (6) Desain Manajemen Pendidikan Indonesia Dalam 

Mengha-dapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Univ. Negeri Medan tahun 

2016 di Unimed Medan.  

 Aktivitas organisasi banyak diikuti, di antaranya sebagai pendiri 

APMAPI (Asosiasi Prodi Manajemen dan Administrasi Pendidikan 

Indonesia) dan menjabat pada bidang Advokasi dan Hukum pengurus 

periode 2013-2016, dan Wakil Sekretaris I periode 2017-2020. Email yang 

dimiliki:  wyudi_fkip@yahoo.com   



 
  


